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Skemmtileg
störf  blávið sundin

Við hjá Advania leggjum áherslu á að ráða til okkar 
metnaðarfullt, framtakssamt og skemmtilegt 
starfsfólk. Við bjóðum vinnuaðstöðu eins og 
hún gerist best, áhugaverð verkefni og frábæran 
vinnuanda. Við viljum vera besti vinnustaður 
landsins. Endilega sendu okkur umsókn ef þú vilt
slást í hópinn.

Hugbúnaðarsérfræðingur í Dynamics NAV
Starfið felst í þróun og forritun hugbúnaðar í Dynamics NAV. 
Hugbúnaðarsérfræðingur kemur jafnframt að innleiðingum og 
ráðgjöf til viðskiptavina. Við leitum að öflugum aðila með menntun 
í tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði og/eða með reynslu 
af forritun í Dynamics NAV.

Microso� ráðgjafar
Microso� ráðgjafar starfa í teymi reynslumikilla sérfræðinga 
sem sinna sérhæfðri ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini Advania. 
Ráðgjafar sinna ú�ektum, hönnun og innleiðingu nýrra kerfa, ásamt 
því að koma að sérhæfðum rekstrarverkefnum. Leitað er að aðilum 
sem hafa að minnsta kosti 5 ára reynslu af kerfisstjórnun og/eða 
ráðgjöf á sviði upplýsingatækni.

Tæknimaður í rafrænum viðskiptum
Starf tæknimanns í rafrænum viðskiptum felst meðal annars í 
rekstri á grunnkerfum prentunar og skeytamiðlunar, þjónustu við 
viðskiptavini, e�irliti og vöktun með búnaði og kerfum, aðkomu að 
forritun á kerfum auk tilfallandi verkefna. Reynsla af kerfisrekstri 
er kostur og reynsla af störfum við tækniþjónustu er æskileg.

Sérfræðingur í samþæ�ingarumhverfum
Við leitum að sérfræðingi til að sinna rekstri, uppsetningu og viðhaldi 
samþæ�ingarumhverfa og þjónustumiðaðra vöktunarkerfa. Kröfur 
eru gerðar um háskólamenntun sem nýtist í starfi. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af rekstri upplýsingakerfa og af forritun.

Tæknimaður á verkstæði
Við leitum að metnaðarfullum tæknimanni til starfa á verkstæði 
Advania. Starfið felst í viðgerðum á tölvum og jaðartækjum, 
uppsetningum og prófunum á lausnum, umsýslu með varahluti og 
samskiptum við viðskiptavini. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á tölvubúnaði og jaðartækjum og reynslu af tölvuviðgerðum.
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Sérfræðingur í viðskiptagreind
Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við sérfræðingi í 
Vöruhúsum gagna (Data Warehouse) í hóp öflugra sérfræðinga 
í Viðskiptagreind. Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun 
á sviði tölvunarfræði eða verkfræði með góða þekkingu á vöruhúsa- 
fræðum ásamt reynslu og þekkingu á SQL, ETL, SSAS eða sambærilegu.

Verslunarstjóri
Við leitum að metnaðarfullum verslunarstjóra í verslun okkar við 
Guðrúnartún. Verslunarstjóri ber ábyrgð á verslun Advania og stýrir 
daglegum rekstri hennar. Starfið felur jafnframt í sér sölu og ráðgjöf 
til viðskiptavina auk annarra tilfallandi verkefna. Viðkomandi þarf 
að hafa ríka þjónustulund, brennandi áhuga á tækni og go� auga 
fyrir framstillingum.

Starfsfólk í mötuneyti
Síðast en ekki síst leitum við að starfsfólki í okkar frábæra 
mötuneyti. Starfið felst í 	ölbrey�um störfum í eldhúsi og við 
framreiðslu í mötuneyti. Meðal verkefna er undirbúningur máltíða, 
áfyllingar, frágangur og uppvask. Við leitum að snyrtilegum aðilum 
með ríka þjónustulund. Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

 

Ef þú finnur ekki draumastarfið hér en langar að vinna hjá Advania hvetjum 
við þig til að senda almenna umsókn í gegnum heimasíðu okkar.

Advania er �ölskylduvænn vinnustaður 
og vinnutíminn er sveigjanlegur. Fyrirtækið 
leggur áherslu á öfluga jafnré�isstefnu og 
virka samgöngustefnu. Gildi Advania eru 
ástríða, snerpa og hæfni.

Ítarlegri upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar undir 
www.advania.is/atvinna. Þar tökum við jafnframt á móti umsóknum. 
Vinsamlegast sækið um eigi síðar en 25. ágúst nk. Nánari upplýsingar 
er hægt að fá hjá Nínu,  jonina.gudmundsdo�ir@advania.is.
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Fagsmíði óskar eftir því að ráða smiði til vinnu. 
    

Umsóknir sendist á fagsmidi@fagsmidi.is

Smiðir óskast

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR 
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur   
gudrunk@husa.ia
Öllum umsóknum verður svarað

Viljum ráða sölumann í verslun 
Húsasmiðjunnar í Skútuvogi
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Framkvæmdastjóri ÆSKÞ 
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar ÆSKÞ auglýsir 50% stöðu 
framkvæmdastjóra frá 1. október n.k.
ÆSKÞ eru frjáls félagasamtök æskulýðsfélaga kirkjunnar. 
ÆSKÞ stendur fyrir fjölbreyttum æskulýðsviðburðum og eru 
málsvari æskulýðsstarfs innan íslensku Þjóðkirkjunnar. 
Starfsstöð sambandsins er í Reykjavík. Menntunar- og 
hæfniskröfur eru háskólamenntun sem nýtist í starfi og víðtæk 
reynsla af æskulýðsstarfi. Framkvæmdastjóri er starfsmaður 
stjórnar ÆSKÞ.
 
Starfið felur í sér:
• Daglegan rekstur og umsýslu sambandsins.
• Gerð fjárhagsáætlana og öflun styrkja.
• Samskipti við aðildarfélög og samstarfsaðila.
• Málsvörn fyrir ungt fólk í kirkjunni.
 
Fyrirspurnum má beina til Sigurvins Lárusar Jónssonar, ritara 
stjórnar, á netfangið sigurvin@aeskth.is. 
Umsóknarfrestur er til 7. september 2013. 
Umsóknir má senda merktar “Framkvæmdastjóri ÆSKÞ” 
 til ÆSKÞ, Neskirkju við Hagatorg, 107 Reykjavík.

 
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar ÆSKÞ | Neskirkju við  
Hagatorg | 107 Reykjavík | S. 511 1562 | www.aeskth.is

Helstu verkefni eru lögfræðileg álit, leiðbein-
ingar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana á 
verkefnasviði stofnunar, einkum að því er varðar 
mengandi starfsemi, starfsemi á friðlýstum svæð-
um og veiðistjórnun.

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2013.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ ER AÐ FINNA Á 
STARFATORG.IS OG UMHVERFISSTOFNUN.IS/STORF  

EÐA Í SÍMA 591-2000.

NÝ SÓLEY 
ÓSKAST!

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar að öflugum starfsmanni í móttöku o.fl.
Starfslýsing

Stjórn móttöku og skrifstofu, þátttaka í Facebook-
verkefnum sam félags deildar, umsjón með verk efnum 
fyrir fram kvæmda stjóra ásamt aðstoð við hin ýmsu 
tilfallandi verkefni á skemmti leg ustu auglýsingastofu 
landsins.*

Hæfniskröfur
\ Góð íslensku- og enskukunnátta
\ Rík þjónustulund og gott skap
\ Hæfni í mann legum sam skipt um

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, fyrir 24. ágúst nk.

Hjá PIPAR\TBWA starfa yfir 40 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar starfa þegar sex  
sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar 
starfa rúmlega 11.000 manns á 274 stofum í 100 löndum.

*Samkvæmt ítarlegri könnun sem gerð var meðal starfsfólks PIPARS\TBWA.
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Blikksmíði ehf 
Óskar eftir blikksmiðum eða vönum  

mönnum í Blikksmíðavinnu,  
einnig aðstoðarmönnum. 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða 
blikksmidi@simnet.is 

AFGREIÐSLUSTARF
Afgreiðslustarf í verslun okkar í Smáralind felst í því að afgreiða 
viðskiptavini og sinna öðrum verkefnum sem til falla í versluninni.

Við gerum þær kröfur til starfsmanna okkar að þeir séu snyrtilegir, 
jákvæðir, stundvísir og með mjög ríka þjónustulund.

Umsóknir sendist á netfangið aslaug@lifoglist.is

Arnarberg (55503493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
- Leikskólakennari
- Þroskaþjálfi

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
- Matreiðslumeistari

Hlíðarberg (57804300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
- Leikskólakennari

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
- Leikskólakennarar

Tjarnarás (56509710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
- Skilastaða

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
- Leikskólakennari

Víðivellir (55502004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
- Leikskólakennari

Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi 
skóla. Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til 
að kynna sér stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.
Umsóknarfrestur er til 23. ágúst 2013.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar  
Lausar stöður í leikskólum

Skólaárið 2013 - 2014
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Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is   

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 25. ágúst 2013.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem allra fyrst. 

Smáralind leggur áherslu á jafna 
möguleika karla og kvenna til starfa.

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

25 ára lágmarksaldur, hreint sakavottorð og 
reykleysi er skilyrði. 

Smáralind óskar eftir að ráða þjónustu- og öryggisfulltrúa í nýja þjónustudeild sína. 
Helstu verkefni eru að veita viðskiptavinum og verslunum framúrskarandi þjónustu og 
huga að snyrtilegu umhverfi og öryggi í húsinu. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn.

 • Stundvísi og nákvæmni 
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu jafnt sem riti
 • Almennur skilningur á ensku
 • Almenn tölvukunnátta, Navision kostur
 • Gott líkamlegt ástand og almenn reglusemi

  Hæfniskröfur:
 • Rík þjónustulund og frumkvæði 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að starfa  
   vel í hóp
 • Sjálfstæði og metnaður
 • Áræðni og útsjónarsemi
• Geta til að vinna undir álagi og taka á óvæntum  
   uppákomum
• Heiðarleiki og samviskusemi

Þjónustu- og öryggisfulltrúi

 

Upplýsingar veita:
Vaka Ágústsdóttir
 vaka@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. ágúst nk.

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

Verkefnastjóri við verklegar framkvæmdir

Verkefnastjóri í tilboðsreikningum

Starfssvið
 • Stjórnun verka
 • Áætlunar- og tilboðsgerð
 • Úrlausn tæknilegra verkefna
 • Samningar við birgja

Starfssvið
 • Verkefnastýring
 • Áætlunar- og tilboðsgerð
 • Kostnaðargát

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
 • Að minnsta kosti 5 ára reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
 • Gott vald á norsku/ dönsku
 • Sveigjanleiki, reglusemi og áreiðanleiki

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
 • Gott vald á norsku/ dönsku
 • Jákvætt viðmót og samskiptahæfni
 • Sveigjanleiki, reglusemi og áreiðanleiki

Auk þess er óskað eftir umsóknum um eftirfarandi störf. Sóst er eftir starfsfólki sem hefur vald 
vá einu Norðurlandamáli (norsku/dönsku/sænsku).

 Starfsmannaumsjón

 Mælingamaður, við mælingar í jarðgöngum

 Jarðvinnuverkstjóri, við eftirvinnu í jarðgöngum

Byggingaverkstjóri, við eftirvinnu í jarðgöngum

 Flokkstjóri við uppsetningu á steyptum einingum í jarðgöngum

 Flokkstjóri við uppsetningu á PE skúm í jarðgöngum

Vegna verkefna í Noregi vantar starfsfólk í eftirfarandi stöður. Boðið er upp á 
samkeppnishæf laun og úthaldakerfi.

Spennandi störf í Noregi

Leonhard Nilsen & Sønner er norskt verktakafyrirtæki sem hefur sérhæft sig í vega- og 
jarðgangagerð. Auk þess er fyrirtækið i námuvinnslu, bæði sem rekstraraðili og sem 
eigandi.  Fyrirtækið hefur tekið að sér verkefni í Noregi og í öðrum löndum.    
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Ljósmóðir afleysing í eitt ár Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201308/043
Starfsmenn Íbúðalánasjóður Reykjavík 201308/042
Störf í afgreiðslu  Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201308/041
Heimilislæknir Heilsugæslan Mjódd lækningar Reykjavík 201308/040
Starfsmaður í reikningshaldi Háskóli Íslands Reykjavík 201308/039
Starfsmenn í þjónustuveri Lögreglan á höfuðborgarsv. Reykjavík 201308/038
Sjúkraliði  LSH Skurðlækningadeild Reykjavík 201308/037
Stuðningsfulltrúi á starfsbraut Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201308/036
Hjúkrunarfræðingar LSH Heila-, tauga- og bækl.sk.d. Reykjavík 201308/035
Hjúkrunarfræðingar LSH Bæklunarskurðdeild Reykjavík 201308/034
Hjúkrunarfr. sjúkrad. á Hvammst. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201308/033
Sjúkraliði LSH Meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201308/032
Hjúkrunarfræðingur LSH Meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201308/031
Sérfræðingur í starfsmannahaldi Hagstofa Íslands Reykjavík 201308/030
Yfirlæknir lyflækn. krabbameina LSH Stjórn lyflækningasviðs Reykjavík 201308/029
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsv. Mosfellsbær 201308/028

Öflugir þjálfarar í áhaldafimleikum 
Okkur vantar til liðs við okkur öfluga áhaldafimleikaþjálfara. 
Við óskum eftir reynslubolta til að sinna þjálfun efnilegra 
barna og unglinga sem eru að keppa í efri þrepum Íslenska 
fimleikastigans en einnig bjóðum við velkomna til liðs við 
okkur reynsluminni en metnaðarfulla þjálfara sem vilja öðlast 
reynslu og þekkingu í gegnum starf okkar. 

Fimleikaþjálfarar
Fimleikadeild Fjölnis óskar eftir öflugum  

þjálfurum fyrir komandi vetur.

Hópfimleikaþjálfari sem þorir!
Óskum eftir reyndum hópfimleikaþjálfara til að sinna þjálfun 
barna og unglinga sem setja markmiðið hátt fyrir komandi 
ár.  Í Fimleikadeild Fjölnis er nú unnið markvisst að eflingu 
hópfimleika og leitum við því eftir einstaklingi sem er tilbúinn 
að taka slaginn með okkur í að koma Fjölni í fremstu raðir 
innan fárra ára.

Umsóknir óskast sendar á netfangið  fimleikadeild.fjolnir@
gmail.com fyrir 23. ágúst n.k en allar nánari upplýsingar um 
störfin veita Halla Karí Hjaltested yfirþjálfari í síma 663 2032 
og Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir formaður í síma 896 2072

Í báðum tilvikum eru í boði eru samkeppnishæf laun, ágætis 
aðstaða og framúrskarandi liðsandi. Ráðing verður frá og með 
5. september eða eftir samkomulagi og er möguleiki á fullu star
eða hlutastarfi eftir aðstæðum. 

Kerfisstjóri Microsoft grunnkerfa

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 
511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Helstu verkefni

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 25. ágúst nk.  

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.

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

VR var stofnað 1891 af launþegum og atvinnurekendum í verslunarstétt sem Verzlunarmannafélag Reykjavíkur 
og varð hreint launþegafélag 28. febrúar 1955. Nafni félagsins var breytt í VR á aðalfundi 26. apríl 2006. 

Tilgangur félagsins er að vinna að bættum kjörum og auknum réttindum félagsmanna sinna. 
Sjá nánar á www.vr.is. 

VR óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og felur í sér 
stjórnun á innra starfi öflugs stéttarfélags í þágu þúsunda félagsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði 
   fjármála eða reksturs
• Marktæk reynsla á sviði fjármála, reksturs og stjórnunar
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í samskiptum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og drifkraftur
• Traust framkoma og trúverðugleiki

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun skrifstofu félagsins
• Ábyrgð á rekstri félagsins og að hann sé í samræmi
   við opinber lög, reglur og áherslur stjórnar
• Ábyrgur fyrir að stefna félagsins og stjórnar 
   sé framkvæmd
• Ber ábyrgð á stýringu sjóða félagsins
• Áætlanagerð
• Stýring fjármála- og rekstrarsviðs

Framkvæmdastjóri

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 26. ágúst nk.  

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki á
sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda og er eitt stærsta og traustasta
matvælafyrirtæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðs vegar um
landið. Hjá félaginu starfa um 390 starfsmenn og er ársvelta um 20
milljarðar kr. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.ms.is

Mjólkursamsalan (MS) óskar eftir að ráða í starf útflutningsstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af skipulagðri og árangursríkri  
    markaðssetningu erlendis er mikill kostur
 • Vörumerkjaþekking og reynsla af vörumerkjastjórnun  
    er kostur
 • Viðkomandi hafi hæfileika til að greina  
    framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri
 • Áhersla á frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð  
    vinnubrögð
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir  
    kostir

Helstu verkefni
 • Útflutningur á mjólkurvörum 
 • Útflutningur á undanrennudufti, smjöri og ostum  
    til Evrópu
 • Samskipti/viðhald vegna framleiðslusérleyfissamninga 
 • Öflun nýrra framleiðslusérleyfissamninga  
    og útflutningsmarkaða
• Samskipti, samningagerð og kostnaðareftirlit vegna 
    flutninga
• Vöruþróun á vörum í útflutningi og þátttaka 
    í sýningum, kynningum á mjólkurvörum 
    og framleiðslusérleyfissamningum

Útflutningsstjóri
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Staða sálfræðings við Skólaskrifstofu  
Hafnarfjarðar er laus til umsóknar.  

Um er að ræða hlutastarf  fyrir skólaárið 
2013-2014 með möguleika á framlengingu. 

 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Löggiltur sálfræðingur
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi og reynslu 

af sálfræðistörfum í leik- og grunnskóla
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og  

í teymi við aðra sérfræðinga
• Þekking og reynsla af PMT-FORELDRAFÆRNI  

er mikilvæg
 
Allar upplýsingar um störfin veitir Eiríkur Þor-
varðarson, yfirsálfræðingur í s. 585 5800 netfang 
eirikurth@hafnarfjordur.is  
Umsóknarfrestur er til 22.ágúst  2013.
Laun og kjör fara eftir samningum stéttarfélags 
sálfræðinga við launanefnd sveitarfélaga.
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um 
starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar  
Sálfræðingar

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi 
störf á Þjónustudeild í Reykjavík.

Starfsvettvangur er allt landið og  því æskilegt 
að starfsmaður geti farið út á land til skamms 

tíma í senn. Um framtíðarstörf er að ræða.

Rafvirkja / rafeindavirkja
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu og 
viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu og 
almenn rafvirkjastörf.  

Járniðnaðarmenn
Vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/

pípulagningamenn
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, upp- 
setningu og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.  

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson forstöðumaður
Simi: 550 9940, arni@odr.is
Sæþór Árni Hallgrímsson þjónustustjóri
Sími: 550 9958, saethor@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að 
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á  
www.oliudreifing.is

Jökulsárlón ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk 
bæði í siglingar og veitingasölu til lengri eða skemmri tíma

Áhugasamir hafi samband á info@jokulsarlon.is

Lifandi starf í Café Atlanta
Cafe Atlanta er fjölhæfur veitingastaður með innblástur frá 27 ára flugsögu flugfélagsins Air Atlanta. 
Staðurinn er vel staðsettur á miðju höfuðborgarsvæðisins fyrir ofan verslunarmiðstöðina Smáralind, og 
býður upp á margvíslega þjónustu:

afgreiðslu og öðrum störfum sem til falla, ásamt því að aðstoða 

Hæfniskröfur:

Vinnutíminn er 8 til 16 virka daga.
Ferilskrá sendist á hr@atlanta.is fyrir 23. ágúst n.k.

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCCCCaCCCaféféféféféféféééféféf  A A A A A A AAAAAAAAAtltltltltltltltltltltltltlttttt ananananananaanaanananananaa tatatatatatatatatatatattatataat

Hjálparkokkur í eldhús Vodafone
Ert þú öflugur hjálparkokkur? Viltu vinna með frábærum 
matreiðslumanni í fyrsta flokks mötuneyti? Þá er starf 
hjálparkokks í eldhúsi Vodafone eitthvað fyrir þig.

Vinnutími er frá 8 til 16 og viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur

•  Reynsla af eldhúsvinnu er skilyrði
•  Þjónustuvilji og metnaður
•  Nákvæmni og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna á 
vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2013.

Þín ánægja er okkar markmið

Ert þú jákvæður og drífandi einstaklingur  
sem á auðvelt með mannleg samskipti  í söluhvetjandi umhverfi?

Við hjá Cu2 erum að leita af hressum, ábyrgum og ráðagóðum einstakling í sölu- og markaðsstarf. 

Starfið felst í þjónustu og sölu til núverandi viðskiptavina, öflun nýrra viðskiptavina, vörukynningum og ýmsum tilfallandi verkefnum. 
Um er að ræða framtíðarstarf í 70 - 100% starfshlutfalli. 

Hæfniskröfur:
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð

• Rík þjónustulund
• Stundvísi

• Frumkvæði
• Reynsla af sölu skilyrði

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilsskrá á thora@cu2.is fyrir 25. ágúst. 
Fyrirspurnum verður eingöngu svarað í pósti. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Cu2 er traust og vaxandi fyrirtæki á heildsölu- og neytendamarkaði. Við leggjum áherslu á samstarf, framúrskarandi þjónustu og 
vörugæði. Okkar markmið er að vera fyrsta val neytenda.
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Starfssvið:

• Þátttaka í uppsetningu á Microsoft Dynamics AX kerfum

• Forritun breytinga og gagnaleiðréttinga

• Umsjón með innleiðingu og viðhaldi á 
aðgangsstýringum

• Aðstoð við notendur 

• Lausn vandamála, m.a. tengdum uppitíma,
 afkastagetu og stöðugleika

Hæfniskröfur:

• BS gráða í tölvunarfræði, verkfræði eða 
sambærilegu

• Að minnsta kosti 2ja ára reynsla af Dynamics AX, 
SAP, Navision eða sambærilegu

• Reynsla af MS Windows Server, Sharepoint og
 SQL Server er kostur

• Reynsla af vinnu við notendaþjónustu er kostur

• Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Kerfisumsjón ERP

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Lauga Ólafsdóttir, gudrun.olafsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

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 ríflega 500 á Íslandi.

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

Við leitum að öflugum sérfræðingi í Dynamics AX til að taka þátt í uppsetningu og hafa umsjón
með Dynamics AX kerfunum. Viðkomandi myndi tilheyra alþjóðlegu teymi sem er staðsett í Garðabæ, 
en styður um 600 notendur í 12 löndum.  

Upplýsingar veita:
Rannveig Jóna Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. ágúst nk.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf á 
ensku og íslensku, þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
settur fram rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í umræddu starfi. 

Við hvetjum jafnt konur og karla  
til að sækja um störfin.
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Brammer leitar að starfsmönnum í innkaup, vörustjórnun og sölu 
á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík.

Menntunar- og hææfnisiskrkröföfuur
• Háskólamamenenntntun sem nýtist í ststarfi
• ReReyynsla af innkaupum og vöörustjórnun
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslensku- og enskkkukukunnátta
• Mjög góð tölvukunnánátta
• Þekking á rekstrrrarararvörum í iðnaði
• Áhugi á teymisviviv nnnn u

Helstu verkefni
• Innkaup, vörustjórnun og sala á vörum
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Eftirlit með framlegð og veltuhraða
• Greiningar og ferlavinna
• Samskipti við vörustjóra
• Svörun fyrirspurna og eftirlit memeðð bib rgðastöðu
   og veltuhraða í samstarfi viviðð yfirmann

Óskað er eftir vélaverkfræðingigigi eða eieieieieieieieieieinsnsnsnsnsnsnsnsnssstatatatatattatat klllllininiiningiggig memmemmeðð saaaaambmmmm ærilegggggggaa mem nntun.n Starfið felst í tætætætækkknkk ilegri ráðgjöf um viðhala d og
endurnýjjun véla og tækja með þaþaþaþað aðaððððððaðaððð mmmmammmmm rkkkkkkkmimm ðði aðaðaaa leleititititita hagkvævæææææææmummmm stuu leleiða í innkkkkauauauauauupupupupum. MiM kilvægt er að viðkomandidi sé
lausnamiðaður og eigi gott mememeeeðððð aðaaa vinnnnnnnnnnnn a í hhóhóhh ppi ogogogogog deeili a upplplpplplplplplplpp ýsýýýýýýýýýý innnnngugguguguggug m.mmmm MaM rkmiðið ereeeererrr aðaðaðaðaðaðaaðaðaaaaaaaaða finnnna lausnir sem draga úr kosttnan ði
viðskiptavina fyrirtækisins, enene tæknilegegegegegegururururur rrárárááráðgððgð jaj fi vvivivv nnnuruu nááááááááááiðiðiðiðiðiðiððiðiðð mememememememmmmm ð stjórrrnrr endum ogogogogogo sösösösösööösösööölululululuululuumömmmmmmmmönnn um fyrirtækææææææææææ isins.

Helstu verkefni
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhalda tengslum við viðskiptava innii BrBB aaammeeerr
• Fylgja eftir söluverkefnum
• Vinna að tæknilegum lausnum meeððð vivv ðsðsðskik ptttttavavavavvinininininumuumumu
• Finna leiðir til að spara viðskiptavinnumumm kkkosts nananaanað
• Halda utan um skráningar á sparnaaðiði oggg þeþeimm
   verkefnum sem tengjast honum

Meeeeeennnnnnnnnnn tutututut nnananar-r  oooooooog g g g gg g g gggg hæhæhæhæhæhæhæhhhhæfnfniskröfur
• Mennnnntttutt n í véélalaveverkrkrkrkrkrkrkrkr ffffrffff æððæððæððæðððððððððiiiiiiiiii
• ÞeÞeÞeÞeÞ kkkkkkkkk ing og reynslaa affffffffafa vévévévévévévévévévévvv lulululululululuullullum og tækjum skilyrði
• ÞÞÞeÞÞ kking og reynsla af raaaaaaaaafmfmfmfmmfmfmfmfff agaga nini, lol ftþrýstingsfræði ogg vövökvkvvvvvvvafafafaafaa ræði kooststurur
• Reynsla úr iðnfyrirtækjum og/eeðað framleiðslufyrirtækjkjumu kokokokokokokokokokoostststsstsstststststtturuuuuuuuu
• Góð almenn tölvukunnátta, s.s.s í ExExcecel
• Góð enskskskskkskskskkskss ukukukukukukukukukuku unuuuuuu nátta
• Hæfni í mamamamamamamamaamannnnnnnnnnn legum samskikipptum
• Hugmyndaaaaaaaaaaaauðgi og frummkvkvæðæ i

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæða vörur og
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að
þakkaþakka góðugóðu starfsfólkistarfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Braammmer leitar að starfsmanni tilll  aaaaaððððð þþþþjóóóónnnnnnnnuuuuuuuusstaa ssöölluussvvææði fyriirttæækkiissiiiinnnnns 
á GGrundartanga.
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Hópbílar hf. er þjónustufyrirtæki sem var stofna árið 1995  
til að sjá um allan almennan akstur fyrir þá sem vilja
ferðast. Fyrirtækið sinnir ferðaþjónustu, skólaakstri og  
almenningssamgöngum á suðurlandi og vesturlandi til 
Akureyrar. Markmið Hópbíla er að vera ávallt í fremstu 
röð rútufyrirtækja, efla almenningssamgöngur og veita 
viðskiptavinum sínum ávallt bestu þjónustu sem völ er á 
hverju sinni. Fyrirtækið vinnur samkvæmt ISO 14001  
og er að innleiða ISO 18001. 
 
Umsóknir sendist á gusti@hopbilar.is 

Frekari upplýsingar veitar virka daga frá kl 19-17
Ágúst Haraldsson, 
 rekstrarstjóri  
í síma 8220073
Pálmar Sigurðsson,  
skrifstofu- og starfsmannastjóri
 í síma 8220098

Bifreiðastjóri vesturland
•   Áætlunarakstur um vesturland
•    Akranes eða Borgarnes eru upphafs- og endastöðvar
•    Starfið er kvöld og helgarvinna 
•    Fastar vaktir

Bifreiðstjóri norðurland
•   Áætlunarakstur Akureyri – Borgarnes – Akureyri
•   Akureyri er upphafs- og endastöð
•   Fullt starf
•   Fastar vaktir
•   Unnin er önnur hver vika; 
     miðvikudag og fimmtudag.  
     Hina vikuna er unnið mánudag, þriðjudag, 

     föstudag og sunnudag.

Hópbílar hf óska eftir 

bifreiðastjórum  
á vesturlandi og 
norðurlandi. 

 Hæfniskröfur
•    Meirapróf
•    Reynsla af stjórnun stórra ökutækja
•    Hæfni í mannlegum samskiptum
•    Þjónustulund

Annað
•      Miklir möguleikar í starfi
•      Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá  
       framsæknu og traustu fyrirtæki sem hefur  
        á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 

lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 

og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og IGUZZINI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í verslun
Rafkaup óskar eftir sölumanni í verslun sína við Ármúla  

Starfslýsing:
Almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, vöruframsetning, innkaup, 
áfylling og fleira. Vinnutími er alla virka daga frá  kl.  10:00 -  18:00 og 
tveir laugadagar í mánuði frá  kl.  11:00 -  16:00.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum, sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, 
stundvísi og gott skipulag.

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.

Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is  fyrir 19. júlí.22. ágúst.

17. ágúst 2013  LAUGARDAGUR10



| ATVINNA | 

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Menntunar- og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•    Reynsla af störfum á fjármálamarkaði

•    Reynsla af greiningarvinnu 
      og mikil greiningarhæfni

•    Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Samskiptahæfni, samviskusemi 
      og nákvæmni

•    Mjög góð Excel kunnátta

Starfssvið
•    Úrvinnsla og framsetning talna og gagna 

•    Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

•    Áætlanagerð og fjárstýring

•    Áhættu og arðsemismælingar

•    Önnur tilfallandi verkefni

Sérfræðingur á fjármálasviði
Starfið er fjölbreytt og felur í sér umtalsverða greiningarvinnu og skýrslugerð. 

Verkefni fjármálasviðs eru fjármögnun, fjár-og áhættustýring og fjárhagslegt 

utanumhald sjóðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
•    Stúdentspróf

•    Reynsla og þekking af bókhaldi er kostur

•    Góð færni í Word og Excel, kunnátta
      á Navision æskileg

•    Framúrskarandi þjónustulund

•    Samskiptahæfni, samviskusemi 
      og nákvæmni

Starfssvið
•    Umsýsla við útleigu eigna

•    Gerð leigusamninga

•    Svörun fyrirspurna og erinda viðskiptavina

•    Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

•    Önnur tilfallandi verkefni 

Fulltrúi á eignasviði
Eignasvið sér um ráðstöfun og rekstur fullnustueigna. 

Verkefni sviðsins felast í sölu eigna, leigu og umsjón eignasafnsins.  

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Upplýsingar veitir Vaka Ágústsdóttir, vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk.

Um er að ræða 100% störf. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins 
og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Vegna aukinna verkefna vill Íbúðalánasjóður bæta 
við sig duglegum og jákvæðum starfsmönnum.

Viltu vera með 
í liðinu okkar?

Landakotsskóli hefst  
fimmtudaginn 22. ágúst. 

Sérstaða skólans er þessi:
• Fleiri tímar á viku í íslensku og stærðfræði

• Enska og franska kennd frá 5 ára bekk og upp úr, 
danska frá og með 6. bekk

• Öflugt framboð list- og verkgreina: dans, leiklist, 
myndmennt, smíðar, textílmennt og tónmennt

• Litlir bekkir

• Samfelld stundaskrá frá 8.30 til kennsluloka

Frá og með þessu hausti verður kennslan spjaldtölvustudd 
í þráðlausu umhverfi og nemendum heimilt að koma með 
slíkt tæki.

Í síðdegisvist fyrir yngstu börnin er boðið upp á mynd- 
mennt, skák, leiklist, söng og smíðar/sköpun auk leikja  
og útivistar.

Matur kemur frá Móður náttúru.  
Lítið inn á heimasíðuna, www.landakotsskoli.is.

Starfsmaður  
í mötuneyti í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða aðstoðarmann 
í mötuneyti. Starfið felur í sér afgreiðslu,  
undirbúning málsverða og frágang. 
Vinnutími er kl. 9:00 – 14:00
Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé 
þjónustulipur.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. Nánari upplýsingar eru veittar á  
skrifstofu skólans í síma 594 4000. 

Skólameistari

Atvinna óskast
Sjúkraliði með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun  

óskar eftir atvinnu.Ýmislegt kemur til greina,bæði innan  
eða utan heilsugeirans.Starfshlutfall samkomulag.

Áhugasamir sendi e-mail á ip@talnet.is
Og ég sendi ferilskrá.

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Gylfaflöt 24 - 30  |  112 Reykjavík  |  Sími  577 4477

Bifvélavirki        
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja eða mann vanan 

bílaviðgerðum sem fyrst. Upplýsingar á staðnum.
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Laus staða:
G.W. Nielsen AS er fyrirtæki á sviði véltækni og vökvakerfa 
og á sér langa hefð í viðgerðarþjónustu sem einkum er 
ætluð útgerðarfyrirtækjum. G.W. Nielsen AS starfar í Myre í 
Vesterålen og er vel í sveit sett til þess að þjónusta fiskiskip, 
skemmtibáta, flutningaskip, fiskeldi og iðnfyrirtæki á landi.
Nú eiga sér stað kynslóðaskipti í fyrirtækinu, auk þess sem 
viðskiptin fara vaxandi, og þess vegna viljum við bæta við
 
VÉLVIRKJUM Á VERKSTÆÐI
Við sjáum fyrir okkur umsóknir vélvirkja á verkstæði með 
víðtæka reynslu af til dæmis:
- logsuðu
- plötuvinnu
- vinnu með rör og lagnir
- uppsetningum á vélum og vökvakerfum
 
Við bjóðum samkeppnishæf kjör fyrir þá sem vilja leggja 
sig fram um að ná árangri. Verkefnin eru af öllu tagi og 
möguleikar á að stefna hærra í starfi.
 

Starfshæfniskröfur:
- Vélvirkjar með sveinsbréf eða alhliða reynslu verða 
  látnir ganga fyrir.
- Fyrirtækið getur veitt aðstoð við að útvega húsnæði.
- Laun samkvæmt launasamningum. Lífeyrissjóður og  
   tryggingar eru lögum samkvæmt.

Sendu inn umsókn eða hringdu til þess að ræða málin án 
þess að skuldbinda þig.
Nánari upplýsingar um ráðningamál veita:
Gustav W. Nielsen í síma (+47) 97 97 64 70 eða Torleik Hen-
riksen í síma (+47) 90 79 36 22  gwslipp@online.no
Sendið umsókn með ferilskrá og meðmælum / tilvísunum  
sem fyrst.
 
G.W. Nielsen AS
Slipp & Mek. Verksted
Pósthólf 164
8439 Myre
Sími: (+47) 76 13 34 95
Fax: (+47) 76 13 38 78

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Vals.

Knattspyrnufélagið Valur óskar eftir að ráða framkvæmda- 
stjóra til að stýra daglegum rekstri félagsins.

Starfssvið framkvæmdastjóra er m.a:
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri  

Knattspyrnufélagsins Vals.
• Ábyrgð á fjármálum félagsins.
• Umsjón og ábyrgð á markaðsmálum.
• Yfirumsjón og ábyrgð á starfsmannamálum.
• Samskipti við fjölmiðla.
• Samningagerð.
• Yfirumsjón með eignum Vals.
• Samskipti við félagsmenn, foreldra og iðkendur.

Menntun:
 Krafist er menntunar á háskólastigi sem nýtist í starfi,  

s.s. viðskiptafræði og/eða sambærilegrar menntunar  
og yfirgripsmikillar reynslu af rekstri.

Starfsreynsla:
Krafist er:
• Góðrar  þekkingar á fjármálum og bókhaldi.  
• Þekkingar á mannauðsmálum og starfsmannahaldi.  
• Reynslu af félagsmálum.  
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynslu af markaðsmálum.

Umsóknum skal skilað fyrir 30. ágúst n.k. á netfangið 
hdr@valur.is ásamt greinagóðri ferilskrá.

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
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

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 31. ágúst 2013.
» Starfshlutfall er 60-80%, vaktavinna.
» Störfin eru laus frá 1. september 2013 eða samkvæmt

samkomulagi.
» Upplýsingar fyrir bæklunarskurðdeild

veita Ingibjörg Hauksdóttir, deildarstjóri, netfang 
ingahauk@landspitali.is, sími 824 5958 og Kolbrún
Kristiansen, hjúkrunarfræðingur, kolbkr@landspitali.is,
sími 825 3673.

» Upplýsingar fyrir heila- tauga og bæklunarskurðdeild
veitir Dröfn Ágústsdóttir, deildarstjóri, netfang
drofna@landspitali.is, sími 824 5946.

» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og
viðtölum.

Störf hjúkrunarfræðinga á bæklunarskurðdeild og heila- 
tauga- og bæklunarskurðdeild eru laus til umsóknar.
Störfin eru fjölbreytt og krefjandi.

Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra 
hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi sem býður
upp á möguleika til að dýpka þekkingu.

BÆKLUNARSKURÐDEILD 
HEILA- TAUGA-  

OG BÆKLUNARSKURÐDEILD

Hjúkrunarfræðingar 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í krabbameinslækningum eða alm.

lyflækningum með krabbameinslækningar sem undirgrein
» Leiðtogahæfileikar
» Stjórnunarreynsla
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

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 10. september 2013.
» Upplýsingar veitir Vilhelmína Haraldsdóttir,

framkvæmdastjóri, vilhehar@landspitali.is, sími 824 5498.
» Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám,

fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunar-
störfum 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 Vilhelmínu Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs, LSH E7 Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati 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.

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis lyflækninga krabba-
meinslækninga á lyflækningasviði Landspítala. Starfs-
hlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. nóvember 2013 eða
eftir nánara samkomulagi, til 5 ára.

LYFLÆKNINGAR KRABBAMEINA
Yfirlæknir 

 
Origami Sushi hefur opnað í Hagkaup Kringlu. Okkur vantar duglegt og drífandi 
starfsfólk til að taka þátt í framleiðslunni okkar. Umsækjendur þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst.  Reynsla af framleiðslu/eldhúsvinnslu æskileg. Vinnutími verður 
breytilegur á milli vikna.

Áhugasamir sendi inn umsókn á origamisushi@origamisushi.is.
Umsóknarfrestur er til 21. águst.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
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Lagerstarf / lagerstýring
 
Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking og/eða reynsla af sambærilegu starfi æskileg
Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
Móttaka og afgreiðsla pantana
Móttaka og frágangur á vörum
Útkeyrsla pantanna á höfuðborgarsvæðinu
Almenn lagerstörf
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is 
fyrir 31. ágúst.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.

Save the Children á Íslandi

Félagsráðgjafi

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir félags- 
ráðgjafa. Um er að ræða 100%  starf félagsráðgjafa í 
félagsþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi. Íbúafjöldi 
þjónustusvæðisins er um 4 þúsund. Hjá FSS starfa 
forstöðumaður, 2 sálfræðingar,  þroskaþjálfi, kennslu- og 
starfsráðgjafi, 2 ráðgjafar félagsþjónustu, 2 talmeina-
fræðingar auk  starfsmanna heimaþjónustu, liðveislu og 
annarrar þjónustu málaflokks fatlaðs fólks.  

Viðfangsefni:
• Barnavernd
• Málefni fatlaðs fólks
• Ráðgjöf
• Þverfagleg teymisvinna
• Önnur verkefni félagsþjónustu sveitarfélaga

Hæfniskröfur:
• Starfsbundin réttindi félagsráðgjafa
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.  
Upphafstími starfs er samkomulagsatriði.

Umsókn er tilgreini menntun,  fyrri störf og umsagnaraðila 
berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni Félags- og 
skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ 
fyrir 3. september n.k. 
Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 430 7800, 
netfang: sveinn@fssf.is. 

Við leitum að hæfileikaríku og áreiðanlegu fólki til starfa með okkur á Hótel 

Búðum. Um er að ræða bæði hluta- og heilsdagsstörf og unnið er á vöktum. 

Vinsamlegast tilgreindu í umsókninni hvaða starf er sótt um. Kostur ef hægt 

er að hefja störf sem fyrst.

STÖRFIN ERU EFTIRFARANDI:

Starfsmaður í gestamóttöku

Þjónar, lærðir og vanir og aðstoð í sal.

Matreiðslumeistari og aðstoð í eldhúsi

VIð SÆKJUMST EFTIR FÓLKI SEM BÝR YFIR:

Frumkvæði og metnaði til að sýna árangur í starfi

Menntun í ferðaþjónustu og á hótelsviði

Reynslu af sambærilegum störfum

Tölvukunnáttu sem nýtist í starfi

Tungumálakunnáttu

Sjálfstæðum vinnubrögðum og þjónustulund

Snyrtimennsku og stundvísi

Áhugasamir sendið umsókn og ferilskrá á Jóhannes Arason hótelstjóra, 

joiara@budir.is. Fyrirspurnum er ekki svarað í síma. 

LAUS STÖRF Á
HÓTEL BÚÐUM

Hótel Búðir er opið allt árið. Hótelið er þekkt fyrir metnað í 

gistingu og þjónustu auk einstakrar matargerðar með 

áherslu á hreint hráefni af svæðinu. 
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Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin  
sinnir auk þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð  
á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að  
Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, 
sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi Oracle og krefst vinnan 
skipulagshæfni og nákvæmni.

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna  

launa- og viðverukerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum  

samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.   
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2013.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is  
og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is 

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

Umsjón með ráðningunum hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is) og Baldur Dýrfjörð (baldur@no.is). 
Umsóknafrestur er til og með 22. ágúst nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á netfangið gbh@no.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum.
Norðurorka hf. – www.no.is – sími 460-1300

Norðurorka hf. framleiðir og selur heitt vatn og er  
dreifiveitusvæðið allur Eyjafjörður nema Dalvíkurbyggð.  
Þá rekur fyrirtækið vatnsveitu á Akureyri og í þrem öðrum 
sveitarfélögum við Eyjafjörð sem og raforkudreifingu 
á Akureyri. Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001 og er DMM viðhaldsþjónustukerfi 
hluti af því. Hjá Norðurorku starfa 54 starfsmenn. 

Gildi Norðurorku eru:  Virðing – fagmennska – traust

Starfssvið
• Umsjón og þróun stjórnvaka (IGSS kerfi) 
• Umsjón iðnstýringa, gagnasamskipta  

og tæknibúnaðar 
• Verkefnastýring og val tæknibúnaðar
• Þróun og umsjón mælitækja og úrvinnsla gagna
• Samskipti við hönnuði og ráðgjafa stýrikerfa
• Sérverkefni á sviði raforkudreifingar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Gerð er krafa um rafmagnsverk- eða tæknifræði menntun
• Reynsla í rekstri og/eða hönnun stýrikerfa æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Rafmagnsverk- eða tæknifræðingur
Um er að ræða nýtt starf sérfræðings á framkvæmda- og tæknisviði. Sviðið sinnir rekstri veitukerfa, uppbyggingu þeirra 
og viðhaldi ásamt stýringu og vöktun.  Sérfræðingur á sviðinu gegnir lykilhlutverki í öruggum og hagkvæmum rekstri 
veitnanna sem og þróun í tæknivæðingu þeirra. Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmda- og tæknisviðs.  

Starfssvið
• Daglegur rekstur vinnslusvæða og aðveitukerfa hita- 

og vatnsveitu
• Vinnslueftirlit hitaveitu
• Umsjón með varaaflstöðvum til rafmagnsframleiðslu
• Daglegur rekstur virkjana Fallorku sem og  

Glerárvirkjunar
• Bakvaktir og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• 4. stig vélstjórnar
• Sveinspróf í viðurkenndri málmgrein æskilegt
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Vélfræðingur
Um er að ræða vélfræðing í kerfisstjórn. Kerfisstjórn sinnir rekstri, stjórn og viðhaldi vinnslusvæða og aðveitukerfa.   
Starfið heyrir undir yfirvélfræðing á framkvæmda- og tæknisviði.

Laus 50% framtíðarstaða  
stuðningsfulltrúa - leiðbeinenda  
á áfangaheimilinu Álfalandi 15

Rekstur og starfsemi Álfalands 15 er samstarfsverkefni 
Geðverndarfélags Íslands og Geðsviðs Landspítala. Um er að 
ræða áfangaheimili þar sem einstaklingar eru undirbúnir fyrir 
sjálfstæða búsetu.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér almennt heimilishald,  
stuðning við íbúa og ýmis önnur verkefni sem tengjast  
starfseminni. Um er að ræða hálft starf þar sem unnið er aðra 
hvora viku, 7daga í senn yfir miðbik dagsins. Starfið er laust frá 
og með 15. september 2013
Hæfniskröfur eru:
Góð samskiptafærni, viðsýni og hlýlegt viðmót
Reglusemi, snyrtimennska og stundvísi
Góð færni í sjálfstæðum vinnubrögðum og skipulagshæfni
Að geta tekist á við ábyrgð og lagt áherslu á  
lausnarmiðað viðhorf
Upplýsingar um starfið veita Kjartan Valgarðsson (kaup og kjör),  
framkvæmdastjóri Geðverndarfélags Íslands í síma 896-1357 
og Magnús Ólafsson (innihald og eðli starfssins), deildarstjóri á 
geðsviði Landspítala  sími 824-5537. Umsóknir ásamt  
upplýsingum og gögnum um menntun, starfsferil og  
umsagnaraðila skulu sendast á rafrænu formi á netfang  
Magnúsar, magnuso@landspitali.is  eða í pósti merktum:  
Magnús Ólafsson, Laugarásvegur 71, 104 Reykjavík

 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2013

Sparisjóðsstjóri  
Sparisjóðs Suður-Þingeyinga

Sparisjóður Suður-Þingeyinga  
auglýsir laust til umsóknar starf sparisjóðsstjóra.

Um menntun  og hæfi sparisjóðsstjóra gilda  hæfisskilyrði  
laga um fjármálafyrirtæki nr. 161 / 2002 og reglur sem settar 
eru af FME á grundvelli laganna.

Sparisjóður Suður – Þingeyinga er með höfuðstöðvar 
á Laugum í Reykjadal en afgreiðslur eru á Húsavík og í 
Mývatnssveit. Starfssvæði sjóðsins eru Þingeyjarsýslur. 
Sparisjóðsstjóri skal hafa búsetu á starfssvæði sjóðsins.

Upplýsingar um sparisjóðinn má finna á heimasíðu  
sparisjóðsins www.spthin.is 

Frekari upplýsingar gefa formaður og varaformaður stjórnar: 
Ari Teitsson s. 8648500 / 4643159,  
netfang ariteits@simnet.is

Margrét Hólm Valsdóttir s. 8645890, 
netfang maggavals@gmail.com 

Starfsumsókn ásamt ferilskrá sendist  til Sparisjóðs  
Suður –Þingeyinga, Kjarna, 650 Laugar eða á netfangið  
anna@spthin.is

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst nk.

Stjórn 
Sparisjóðs Suður-Þingeyinga
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Álftanesskóli
heimilisfræðikennari

 
Flataskóli

umsjónarmaður tómstundaheimilis
leiðbeinendur í tómstundaheimili
skólaliði

 
Garðaskóli

50% starf kennara vegna forfalla
 
Hofsstaðaskóli

skólaliði
leiðbeinendur í tómstundaheimili

 
Sjálandsskóli

þroskaþjálfi
sérkennari
kennari á miðstigi vegna forfalla

LAUS STÖRF Í 
GRUNNSKÓLUM 
GARÐABÆJAR

Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Laus störf  

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar 
sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Umsjónarkennari óskast á miðstig
Um er að ræða afleysingu vegna fæðingarorlofs.
Ráðning frá upphafi skólaárs til 1.desember 2014.
Leyfisbréf grunnskólakennara skilyrði fyrir ráðningu.

Stuðningsfulltrúi
Meginverkefni er aðstoð við nemendur í  leik og starfi,  
m.a. í búningsklefum drengja. Sérstaklega er leitað eftir 
karlmanni til starfans. 
Vinnutími frá kl. 08:00. Möguleiki á vinnu í frístundaseli e.h. 
og þar  með 100% starfshlutfalli. 

Frekari upplýsingar um störfin veitir Jóhönna Magnús-
dóttur skólastjóri í síma 525 9200/896 8230. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Frístundasel Lágafellsskóla
Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við Frístundasel 
Lágafellsskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs 
frístundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í sam-
vinnu við samstarfsfólk. 

Um hlutastörf er að ræða og vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Möguleiki er á styttri vinnutíma. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf frá og með 22. ágúst.
Upplýsingar veitir Ágústa Andrésdóttir, forstöðukona í síma 
525 9200 eða 896 2682. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið agusta@lagafellsskoli.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 | RVK

Um starfið: Hæfniskröfur

Hópstjóri sérferða og hópferða

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2013 – umsóknir sendast á gudlaugur@adventures.is

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir laus til umsóknar störf heilbrigðisfulltrúa í matvælaeftirliti. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur  skiptist í tvær deildir: Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.

Starf hjá Matvælaeftirliti felst í eftirliti með matvælum og hollustuháttum í fyrirtækjum og stofnunum, útgáfu starfsleyfa, 
umsögnum, fræðslu og að sinna kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum. 

Deildarstjóri Matvælaeftirlits er næsti yfirmaður.

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.

Í starfinu felst m.a. :

fyrirtækjum í samræmi við lög um matvæli nr. 93/1995, 
lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 
reglugerðir skv. þeim.

kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í 
samráði við deildarstjóra.

deildarstjóra.

Heilbrigðisfulltrúar í matvælaeftirlit

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Menntunar- og hæfniskröfur:

dýralækninga, verkfræði, umhverfisfræða eða sambærileg 
menntun.

samstarfshæfni. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi.

krefjandi verkefni.

greinargóðri íslensku.

heilbrigðisfulltrúi er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir  Óskar Ísfeld Sigurðsson, deildarstjóri Matvælaeftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 
frá kl. 9-16 í síma 411 1111 og með tölvupósti til oskar.isfeld.sigurdsson@reykjavik.is

Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2013.

Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni:  http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit
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Rótgróið eignarhaldsfélag með nokkur fyrirtæki í rekstri leitar 
eftir starfsmanni í 50% hlutastarf til að færa bókhald.  
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af bókhaldi, geta unnið sjálf-
stætt og hafa góð meðmæli.  Vinnutími getur verið  
sveigjanlegur. Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu og 
vaxandi fyrirtæki þá vinsamlega sendu okkur  
umsókn á emailið j.a.ehf. umsoknir@gmail.com

BÓKHALD

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstýra
Í tölvupósti gudridur@norvik.is eða í síma 458-1000.

óknarfrestur e
ri upplýsingar
upósti gudridu

Umsó
Nána
Í tölvu

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI!
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að 
starfa sjálfstætt, vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum.

STARFSSVIÐ:

·  Deildarstjóri ber ábyrgð á daglegri sölu og þjónustu sinnar deildar.

·  Deildarstjóri starfar í samvinnu við verslunarstjóra að eftirfylgni 
vöruflæðis inn í deildina og frágangi á vörum. 

·  Ber ábyrgð á áfyllingu og verðmerkingum í deildinni.

·  Deildarstjóri er leiðtogi sem þarf að vera hvetjandi til að ná settum 
markmiðum með starfsmönnum sinnar deildar.

HÆFNISKRÖFUR:

·  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

·  Jákvæðni og rík þjónustulund. 

·  Þekking á parketi og flísum skilyrði.

·  Iðnmenntun er kostur en ekki nauðsyn.

STARFSSVIÐ:

·  Starfið felst í ráðgjöf og sölu á vinnufatnaði og festingum

HÆFNISKRÖFUR:

·  Reynsla af sölumennsku á vinnufatnaði er góður kostur.

·  Þekking á byggingavörum er æskileg. 

·  Jákvæðni og rík þjónustulund.

DEILDARSTJÓRI Í GÓLFEFNA- 
OG MÚRDEILD Í BYKO BREIDD

SÖLUMAÐUR Í FATADEILD OG 
FESTINGADEILD BYKO BREIDD

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Laus störf hjá leikskólum í Kópavogi

· Leikskólakennarar

· Sérkennslustjóri

· Leikskólakennari með stuðning

· Þroskaþjálfi í sérkennslu

· Vatnsendaskóli

· Starfsfólk í dægradvöl

· Skólaliði

· Stuðningsfulltrúi

· Smíðakennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

· Leiðbeinandi í handverki í Boðann

· Starfsmenn í Íþróttamiðstöðina Kórinn

· Matráður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Starfsmaður í Roðasali

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili fatlaðra

· Sérfræðingur í fjármáladeild

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

Bifvélavirki 

Bifvélavirki með góða reynslu í viðgerðum óskast til starfa 
sem fyrst á verkstæði okkar. Æskilegt að viðkomandi hafi 
góða þekkingu á rafmagni og einnig er nauðsynlegt að 
umsækjandi sé vel talandi á íslensku. Við leitum að 
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði, góða 
samstarfshæfileika og hæfni til að vinna sjálfstætt 

Áhugasamir sendi inn umsóknir á netfangið 
info@bilahlutir.com fyrir 1. sept. n.k.   

Eldshöfða  4, 110 Rvk, 
 sími 587-5058 
www.bilahlutir.com  

Almennt starfsfólk í fullt starf eða hlutastarf 
Ábyrgðarsvið 
- Afgreiðsla og undirbúningur
- Þjónustuviðmót og ásýnd staðarins 

Hæfnikröfur 
- Hresst og lifandi viðmót
- Rík þjónustulund
- Gleði í hjarta  
- Æskilegt að umsækjendur séu eldri en 18 ára

Serrano er framsækin, íslensk skyndibitakeðja sem 
leggur áherslu á hollustu og hágæða hráefni. Í dag eru 
starfræktir sjö Serrano staðir á höfuðborgarsvæðinu  
og einn norðan heiða.

Umsóknir sendist á póstfangið jon@serrano.is

FRÁBÆRIR STARFSMENN ÓSKAST  
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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Ert þú ung kona á aldrinum  

20-35 ára í atvinnuleit?
Aðstoðarkona óskast!

 
Ég er rúmlega tvítug kona með hreyfihömlun og leita eftir 
aðstoðarkonu í spennandi og krefjandi starf. Ég bý í  
Reykjavík og stunda bæði háskólanám og vinnu. 
 
Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, m.a. 
við hreinlæti, klæðnað, tiltekt, vinnu, skóla, ferðalög o.fl. svo 
ég geti lifað eins og hver önnur ung manneskja í íslensku 
samfélagi. Ég ferðast töluvert og fylgja aðstoðarkonur mér í 
þeim ferðum, innan lands sem utan.
 
Ég óska eftir aðstoðarkonum á aldrinum 20-35 ára sem eru 
sjálfstæðar, jákvæðar, ábyrgar og geta verið sveigjanlegar. 
Mikilvægt er að umsækjandi sé reyklaus, hafi góða færni 
í mannlegum samskiptum og grunnkunnáttu í ensku. Ekki 
er gerð krafa um starfsreynslu af vinnu með fötluðu fólki. 
Starfið byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Hægt 
er að lesa sér til um notendastýrða persónulega aðstoð og 
hugmyndafræði um sjálfstætt líf á heimasíðu  
NPA miðstöðvarinnar, www.npa.is.

Um er að ræða fullt starf og er starfið í formi vaktavinnu en 
mikilvægt er að umsækjandi geti unnið dagvinnu. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf í byrjun september.

Sé frekari upplýsinga óskað, sendið fyrirspurn á: embla@
npa.is. Umsókn ásamt almennri ferilskrá og upplýsingum 
um meðmælendur skal senda á netfangið embla@npa.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2013.

Bæjarból
sérkennslustjóri
leikskólakennari

 
Lundaból

sérkennslustjóri
 
Akrar

sérkennari
leikskólakennari

www.gardabaer.is

LAUS STÖRF Í 
LEIKSKÓLUM 
GARÐABÆJAR

Yfirþjónn/vaktstjóri í sal  
í Turninum-Nítjánda veitingastað

Við leitum eftir góðum yfirþjón/vaktstjóra í sal hjá okkur. 
Viðkomandi þarf að búa yfir þekkingu og reynslu, jákvæðni 
og sýna frumkvæði í starfi. Um er að ræða fullt starf í 
vaktavinnu.

Hæfniskröfur:
• Faglærður framreiðslumaður eða einstaklingur með 

mikla reynslu af framreiðslustörfum.
• Sterkur stjórnandi með góða, örugga og fágaða  

framkomu.
• Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri. 
Umsóknir ásamt ferilskrá og mynd óskast sendar á  
runar@turninn.is fyrir 30. ágúst.

Turninn-Nítjánda sérhæfir sig í stórveislum s.s. brúð-
kaupum, árshátíðum, erfidrykkjum og veislum út úr húsi. 
Ásamt því að bjóða upp á kvöldverðarhlaðborð og brunch 
um helgar. 

Turninn-Nítjánda – Turninum – Smáratorgi 3 –  
201 Kópavogur – Sími 575 7500

Óskað er eftir framkvæmdastjóra  
listahátíðarinnar Listar án landamæra  
sem haldin er árlega, að vori.

Starfið er fjölbreytt og skapandi og er starfshlutfall 
breytilegt yfir árið. Starf framkvæmdastjóra felur m.a. 
í sér skipulagningu og mótun dagskrár, sýningarstjórn, 
fjáröflun, kynningarmál og framkvæmd hátíðarinnar. 

Umsækjendur mega gjarnan hafa: Þekkingu og áhuga 
á málefnum fatlaðs fólks, listrænan  bakgrunn, góða 
samskiptahæfni, ríkt frumkvæði, metnað, sveigjanleika og 
reynslu af skipulagningu og fjármögnun viðburða. 
 
Umsóknir sendist á netfangið:  
listanlandamaera@gmail.com til og með 19. ágúst.

Frekari upplýsingar fást í síma 691-8756, www.listin.is 
eða listanlandamaera@gmail.com

Grunnskóli Raufarhafnar  
auglýsir eftir kennurum

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með 13 nemendur þar sem Uppbyggingarstefnan er höfð að 
leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðning frá samfélaginu og 
leggjum við áherlsu á samvinnu sem og jákvæðni.

Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum kennara 
í bekkjarkennslu á yngsta stigi þar sem þekking á byjrenda- 
læsi er mikilvæg. Um fullt starf er að ræða.

Einnig leitum við að íþróttakennara sem og list-og verkgreina- 
kennara í hlutastarf en möguleiki er á fullu starfi. 

Upplýsingar veitir Frida Elisabeth Jörgensen skólastjóri  
í síma 694-9063 og frida@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2013.

Lausar kennarastöður við 
grunnskóla Norðurþings:

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

UNO er líflegur ítalskur veitingastaður 
 við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.

Þjónar, matreiðslumenn
og aðstoðarfólk

Veitingastaðurinn UNO við Ingólfstorg
vill bæta lærðum matreiðslumönnum,

þjónum og aðstoðarfólki í sal við kraftmikla 
liðsheild staðarins.

Í boði eru framtíðarstörf  fyrir rétta fólkið
sem hefur metnað og kraft til að gera

frábæran stað enn betri. 

Vinsamlega sendið ferilskrá á uno@uno.is

Tækniritari óskast til framtíðarstarfa á skrifstofu 
tæknisviðs. Vinnutími er alla virka daga frá 
kl. 08:00-16:00. 

STARFIÐ/HELSTU VERKEFNI: 
• Yfirfara daglega gögn frá flugvirkjum á línu, leiðrétta 

og færa upplýsingar í viðhaldsgrunn,  afrita og setja 
gögn í skjalavörslu. 

• Gefa út skýrslu mánaðarlega um notkun flugvéla 
félagsins og vista í viðeigandi gagnagrunn. 

• Yfirfara allar athugasemdir, viðgerðir og hlutaskipti 
og trygg ja að viðeigandi gögn fylgi frá flugvirkjum. 

• Yfirfara eftir þörfum frágengnar vinnubeiðnir  
(Work Orders), afrita og setja viðkomandi gögn  
í skjalavörslu. 

• Viðhalda gögnum fyrir flugvélar, hreyfla, skrúfur og 
aðra íhluti  sem skráðir eru í viðhaldsgrunn félagsins. 

• Uppfæra og viðhalda skipulagi á skjalaskápum 
tæknisviðs. 

HÆFNISKRÖFUR: 
Stúdentspróf eða sambærileg menntun, mjög 
góð ensku- og tölvu kunnátta. Reynsla af almennri 
skrifstofuvinnu og skjala stjórnun. Starfsreynsla 
úr flugrekstrarumhverfi æskileg. Heiðarleiki, góð 
samskipta hæfni, sjálfstæði, nákvæmni og reglusemi, 
frumkvæði og jákvætt hugarfar. 

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst nk. Tekið er við 
umsóknum í gegnum heimasíðu félagsins á þar 
til gerðu eyðublaði, hægt er að heng ja við eigin 
ferilskrá og önnur gögn sem skipt gætu máli.

FLUGFELAG.IS

TÆKNIRITARI 
ÓSKAST

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi auglýsir  
18. fm skrifstofuherbergi til leigu. Herbergið er staðsett í 
húsnæði stéttarfélaganna á Austurvegi 56, Selfossi. 
Um er að ræða bjarta skrifstofu með aðgengi að glæsilegri 
sameign, eldhúsi, salerni og aðgang að fundarsölum  
(ca. 10 manna og 50 manna) með símafjarfundarbúnaði og 
skjávarpa.  Innifalið í leigu er rafmagn, hiti og þrif.   
Gott aðgengi fyrir fatlaða.  
 
Nánari upplýsingar veita Þór Hreinsson og Gils Einarsson 
 í síma 480-5000 eða í tölvupósti thor@midja.is , gils@vms.is

Skrifstofuherbergi á Selfossi til leigu

Ertu í stuði? 
 

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

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 26. ágúst 2013 kl. 17:00. 
 
 

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

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

eða í  síma 580 5252 
Save the Children á Íslandi

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.:
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Auglýsing um próf til  
viðurkenningar bókara

Með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald, er fyrirhugað 
að halda próf til viðurkenningar bókara 2013 sem hér 
segir:
• Reikningshald 14. október – prófið hefst kl. 15 og stendur  
 til kl. 18
• Skattskil og upplýsingatækni 2. desember  - prófið hefst  
 kl. 15 og stendur til kl. 18
• Raunhæft verkefni 9. desember - prófið hefst kl. 14  
 og stendur til kl. 19

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 
535/2012 um próf til viðurkenningar bókara og prófefnislýs-
ingu sem birt er á heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytisins  www.anr.is  
Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 25.000.  

Próftökugjald skal greiða í síðasta lagi fjórum vikum fyrir 
hvern auglýstan prófdag.  Við skráningu skal staðfest að 
fullnægt sé skilyrðum 43. gr. laga nr.145/1994 um að próf-
tökumaður sé lögráða og hafi forræði á búi sínu.
Væntanlegir prófmenn skulu skrá sig til prófs á heimasíðu 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is 
(http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/
vidurkenndir-bokarar/)

Reykjavík 17.  ágúst 2013.
Prófnefnd viðurkenndra bókara

ALARK arkitektar ehf. óska eftir að  leigja út  vinnuaðstöðu 
fyrir litla verkfræðistofu í samliggjandi rými með arkitekta-
stofunni.

Af praktískum ástæðum er helst óskað eftir burðarþols-
hönnuðum eða annari skyldri byggingahönnun.

Um er að ræða 1-2 herbergi með 2-3 vinnuaðstöðum hvort. 
Sameiginleg er móttaka, aðgangur að fundarherbergi, 
prentherbergi, snyrting  og kaffistofa.

Skrifstofan er vel staðsett að Dalvegi 18 , í sama húsi og 
sýslumaður,lögregla, Pósturinn og Föndra. 
Gluggar snúa undan sólu, í vestur,  að Kópavogsdalnum.

Nánari upplýsingar gefa: 
Jakob í síma 664-8801 og Jakob@alark.is 
og Kristján í síma 664-8808 og kristjan@alark.is

Dalvegur 18 

- laust rými fyrir litla verkfræðistofu.

ÚTBOÐ

Fangelsi á Hólmsheiði - 
Hús og lóð 

Útboð NR.15507 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h.innanríkisráðu- 
neytisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við 
fangelsi á Hólmsheiði. Húsið er steinsteypt og 
klætt að hluta og skal ganga frá því að utan og 
innan ásamt lóðarfrágangi. 

Helstu magntölur eru: 
• Mótafletir  17.200 m²
• Steinsteypa  3.300 m³
• Þakflötur  3.500 m²
• Málun  21.900 m²
• Gólfdúkur  2.500 m²

Vettvangsskoðun verður haldin 2. september í 
framhaldi af kynningarfundi að viðstöddum full-
trúa verkkaupa ef þess er óskað. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en  
1. desember 2015. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá 
og með þriðjudeginum 20. ágúst. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum 5. desember 2013 kl. 11.00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
Grandagarður 16 

Lóðarframkvæmdir 

Verkið felur m.a. í sér upprif á núverandi yfirborði, 
endurnýjun á regnvatnslögnum, lagningu á 
snjóbræðslu, gerð hellulagðrar gangstéttar ásamt 
ýmsum öðrum yfirborðsfrágangi. 

Umfang verks: 
 Framkvæmdasvæði 1000 m2

 Regnvatnslagnir 150 m 
 Snjóbræðslulagnir 807 m 
 Fræsing 150 m2

 Hellulögn: 405 m2

 Malbikun 160 m2

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 30. júlí n.k. Gjald fyrir prentuð 
útboðsgögn er 3000 kr. 

Tilboðum skal skila til Hnit verkfræðistofu h.f., 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík fyrir klukkan 
11:00, þriðjudaginn 27. ágúst 2013. Tilboð verða 
opnuð á sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2013. 

Hvalfjarðarsveit
ÚTBOÐ 

Ljósleiðaravæðing  
Hvalfjarðarsveitar.
Hvalfjarðarsveit óskar eftir tilboðum í röralagnir, blástur 
ljósleiðara og tengingar. Verklok eru eigi síðar en 15.6.2014.

Verkið felur í sér að plægja eða grafa niður blástursrör frá 
dreifistöðvum kerfisins inn á lögheimili Hvalfjarðarsveitar, 
setja niður tengiskápa og brunna ásamt frágangi lagnaleiðar, 
blástur ljósleiðarastrengja og tengingar ljósleiðaranets 
Hvalfjarðarsveitar. 

Helstu magntölur eru:
-     Plæging blástursröra      165.000 m
-     Blástur stofnstrengja    112.000 m
-     Blástur heimtaugastrengja   97.000 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 19. ágúst 2013.  
 
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Kristinn með tölvupósti, kristinn.hauksson@efla.is og 
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 
útboðsgögnin send í tölvupósti.
 
 
Tilboðum skal skila á Verkfræðistofuna EFLU,  
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík (1.hæð gengið inn á suðurhlið) 
fyrir kl. 11:00 mánudaginn 2 september 2013, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar

mþykkt

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Rammasamningur  
 „Eldsneyti fyrir Reykjavíkurborg” 

EES útboð nr. 13091.

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

Fulbright stofnunin auglýsir styrki 
til Bandaríkjanna 2014-2015

Námsstyrkir: Fulbright styrkir til að hefja masters- eða 
doktorsnám, Cobb Family Fellowship og Frank Boas 
styrkur.

Rannsóknarstyrkur: til vísinda- og fræðimanna

Frekari upplýsingar um styrkina og umsóknareyðublöð  
má nálgast á vefsíðunni www.fulbright.is. 

Skilafrestur allra umsókna er 
föstudaginn 18. október 2013 kl. 16:00.

WWW.FULBRIGHT.IS

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið  
2013-2014 er hafin.

Innritaðir eru  nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir 
beint í hljóðfæranám, án undangengins forskólanáms.  

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
 Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, víólu,  selló og gítar.
 Einnig er til takmarkað pláss á píanó og harmóníku.
 Einnig er innritað í fiðluforskóla (5-6 ára börn)
 Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og  
 saxófón sem og ásláttarhljóðfæri (slagverk).

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00
virka daga.  Síminn er 562-8477.

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nem-
endur í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.

Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er 
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna 
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is eða 
www.grunnskolar.is á sama tíma og setja 
Tónmenntaskólann í 1. val.

Skólastjóri
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SUNNUFLÖT – GARÐABÆ
Lækkað verð

Fokhelt einbýli – 69,8 millj. Líkamsræktarsalur, bað-
rými með sundlaug og heitum potti, bún ingsherbergi 
með salerni, sturtum, köldum potti og gufubaði. 

Aron Freyr Eiríksson, sölum.
GSM 772 7376 - aron@as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon, lög. fast.s  
GSM 862 3377 - eirikur@as.is

Kári Halldórsson
Löggiltur fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson, sölustj.
GSM 892 1243 - jonas@as.is

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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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

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða glæsilegt hús við Grettisgötuna. Húsið er 156 fm 
einbýlishús sem er hæð ris og kjallari. Húsið stendur á baklóð á mjg 
rólegum og góðum stað í miðborginni. Bílastæði og geymsluskúr á lóð.Í 
kjallara er lítil sér íbúð sem hægt er að leigja út. Flott eign á frábærum 
stað sem býður upp á friðsælt umhverfi í göngufæri við litríkt mannlíf og 
menningu. Húsið er laust strax. Verð 52,9 millj.
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur.

Grettisgata 38B 
einbýlishús í hjarta borgarinnar – Laust strax  
Opið hús í dag laug. 17. ágúst á milli kl. 14 og 15

OPIÐ HÚS

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða glæsilega óvenju rúmgóða 113 fm 3ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í nýju litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innrétt- 
ingar. Parket. Suðvestur svalir. Sérlega glæsileg eign í nýju húsi á góðum 
stað. Áhv. íbúðalán ca kr. 21 millj.  Verð 32,8 millj.

Gerið svo vel að líta inn Þórdís tekur vel á móti ykkur.

Úlfarsbraut 48 Reykjavík 
- Glæsileg 3ja - Bílskýli 

Opið hús laugardaginn 17. ágúst á milli kl. 14 og 15

OPIÐ HÚS

Hraunhamar kynnir sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft  
einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr. Húsið er mjög vel 
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. 5 góð 
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í húsinu.  
Gegnheilt rauðeikar parket og flísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð 
eign í sérflokki. Glæsileg lóð. Góð staðsetning, útsýni. Stutt í skóla 
og leikskóla. 
Upplýsingar gefur Hilmar Bryde sölumaður. s. 892 9694

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Þrastarás Einbýli - Hf

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

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

Baugakór - 203 Kópavogur
Glæsileg 4ra herbergja 141,7 fm endaíbúð á 3. hæð
með sérinngangi af svölum í góðu fjölbýlishúsi með
lyftu auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í stóra 
stofu sem er opin við eldhús með vandaðri innrétt-
ingu, útgengt á stórar flísalagðar svalir. Þrjú góð svefn-
herbergi. Sjónvarpshol. Baðherbergi flísalagt, baðkar 
og sturtuklefi. Þvottahús í íbúð. Eikarparket og flísar á
gólfum. Verð 38,5 millj.

Skyggnisbraut - 801 Selfoss
46,2 fm sumarbústaður sem stendur á 14.200 fermetra 
eignarlandi á fallegum og kyrrlátum stað við Bauluvatn í 
landi Hæðarenda, rétt innan við jörðina Búrfell. Landið
er fallegt og gróið. Bústaðurinn þarfnast endurbóta. 
Möguleiki er að reisa fleiri sumarbústaði á landinu.
Verð 11,5 millj.

Borgarholtsbraut - 200 Kópavogur
Vandað 284 fm tvílyft einbýlishús í vesturbæ Kópavogs. 
Stórar stofur, arinn. Fjögur svefnherbergi. Eldhús með 
borðkrók. Stórt þvottahús og tvær geymslur. Bílskúr 
fyrir tvo bíla. Möguleiki á að skipta húsinu í tvær íbúðir. 
Húsið er nýlega steinað að utan. Fallegur gróinn garður. 
Verð 55 millj.

Ásakór - 203 Kópavogur
Mjög falleg 3ja herbergja 100,7 fm íbúð í góðu fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö svefnherbergi með innb. skápum. 
Baðherbergi, flísalagt, baðkar og sturtuklefi. Stór stofa.
Eldhús, góð innrétting. Þvottahús í íbúð. Stórar flísalagð-
ar vestursvalir. Verð 27,8 millj.

Bergstaðastræti - 101 Reykjavík
Falleg og björt 4 herb. 110 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Íbúðin sem var innréttuð fyrir 10 árum skiptist í stóra 
stofu og borðstofu, eldhús með viðarinnréttingu, 2 góð 
svefnherbergi, geymsla/vinnuherbergi í íbúð, baðher-
bergi flísalagt m. sturtuklefa, þvottahús í íbúð. Parket á
gólfum. Verð 39,5 millj.

Asparteigur - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt og nánast fullbúið 223,5 fm parhús með
innb. bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ. Rúmgóð
stofa, fallegt eldhús með útgangi á afgirta verönd,
þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, vandað baðherbergi,
gestasnyrting og þvottahús. Parket og flísar á gólfum. 
Verð 49,5 millj.

Rekagrandi 3 - Opið hús á laugardag milli kl. 14 og 15
Falleg og björt 132,7 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Á neðri hæð er stór stofa með 

g p g g g

suðursvölum. Svefnherbergi. Eldhús, falleg innrétting. Baðherbergi, baðkar og sturtuklefi, t.f þvottavél. Í risi eru þrjú svefnherbergi, 
sjónvarpshol og geymsla (á teikn. baðherbergi.) Parket og flísar á gólfum. Stæði í bílskýli. Íbúðin er 106 fm og stæðið 24,7 fm. 
Verð 35,5 millj. Íbúðin verður sýnd í dag, laugardag, milli kl. 14 og 15.

OPIÐ HÚS
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Þóra
Lögg. Fasteignasali

777 2882
thora@remax.is

Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum

Úlfars
braut 
98

RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnis-
staðí Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús  með stæði 
í bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur 
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir 
í Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu 
og yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.

Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og 
innviðir þess var hannað 2007.

Sölusýning sunnudaginn kl. 14.00-16.00

Opi
ð 

hú
s



| ATVINNA | 

Tvö skrifstofuhúsnæði til leigu 
á hagstæðu verði

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

TvTvT ööööö kksksksk iiiririffffsfsfsttototoffffufufuhúhúhúhúhúhúsnsnsn ðððæðæðæðii tititiititilllll llleleleiiiigiguTvTTTvTvööTvTvvööööövöö ssskkkkkkrrkkriiiiririffffffririffffsfsfiiifffsfstfsfsssttttotossttootofotooooooffffuffoofuufufufufuhhhhhhúúúúúússsnnnæææððððððððii ttttiiiiiiiiillllll llllleeeiiiiiiggu
Krókháls 5D

700 fm með fjölda skrifstofa, fundarherbergja og opnum vinnurýmum.
335 fm að mestu opin vinnurými og 2 skrifstofur.
Leigusali er tilbúin að aðlaga skipulag að nýjum leigutaka. Fjöldi
bílastæða.
Aðgangur að mötuneyti mögulegur. Skrifstofuhúsgögn geta fylgt með. 
Húsnæðið er laust strax.

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697  9300

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Verð: 17,9 millj.

- Rennandi vatn allt árið um kring

- Gott aðgengi, liggur 

 að Eyrarbakkavegi

- Nýjar girðingar

- Spennandi tækifæri, 

 miklir möguleikar

STÓR LÆKKAÐ VERÐ! 

325 þús hektarinn. Lán getur fylgt.

Nyrðri Trévörðumýri
55 ha land, miklir möguleikar, frábært verð
Skammt frá Selfossi 
( gegnt Tjarnabyggð )

Frábært fyrir hestamenn    

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 32,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Árskógar efsta hæð 
Glæsileg íbúð

• Glæsileg íbúð
• Efstu hæð
• Mikil lofthæð
• Lyftuhús

108 Reykjavík

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Lundur 52-60
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum raðhúsum í Lundi 52-60 í Kópavogi. 
Íbúðirnar eru frá 223-241 fm. Stæði í bílskúr fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar 
gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í 
margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðarsafn.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

www.bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Raðhús - Parhús

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA
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