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Við erum að safna liði
Starfsmannafulltrúi í akstursdeild
Strætó bs. leitar að starfsmannafulltrúa í akstursdeild sem vinnur náið með deildarstjóra og öðrum samstarfsmönnum í akstursdeild. 
Viðkomandi hefur umsjón með starfsmannamálum, ráðningum og þjálfun vagnstjóra, námskeiðahaldi, agamálum og öðrum tengdum 
verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. mannauðsstjórnun eða 

vinnusálfræði
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Hæfni til að koma frá sér íslensku í rituðu og töluðu máli
• Enskukunnátta er æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur og útsjónarsamur
• Reynsla af starfsmannamálum er skilyrði
• Leiðtoga- og stjórnunarreynsla er kostur
• Reynsla af kennslu og námskeiðahaldi er kostur

Eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar
• Góð þjónustulund og hæfni í tengslamyndun 

Deildarfulltrúi í akstursdeild
Strætó bs. leitar að deildarfulltrúa í akstursdeild sem vinna mun náið með deildarstjóra og öðrum samstarfsmönnum í akstursdeild. 
Viðkomandi sér um mönnum vakta, vaktakerfissmíð, þróun og hönnun vinnuferla og önnur tengd verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. kerfisfræði eða viðskiptafræði
• Metnaður og áhugi á sviði tölvumála
• Mjög góð þekking á excel er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Dönskukunnátta er mjög mikill kostur
• Geta til að koma frá sér íslensku í rituðu og töluðu máli
• Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur og útsjónarsamur
• Reynsla af stjórnun starfsfólks
• Reynsla af kennslu og námskeiðahaldi er kostur
• Reynsla af uppsetningu vaktaplana er kostur

Eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir:
• Tæknilega þenkjandi er skilyrði
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar
• Góð þjónustulund og hæfni til tengslamyndunar

Flotafulltrúi (akstur)
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
• Góð tölvufærni er skilyrði
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Meiraprófsréttindi D eru skilyrði
• Þekking á umferðaröyggi og umferðarstjórnun er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði 
• Útsjónarsemi og sjálfstæði
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar
• Geta til að vinna í hóp
• Geta til að þróa verkferla
• Reynsla af viðburða- og verkefnastýringu er kostur

Flotafulltrúi (kennsla)
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
• Hæfni til að þróa og kenna námskeið
• Góð tölvufærni 
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Meiraprófsréttindi D eru skilyrði
• Ökukennararéttindi eru kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar
• Geta til að vinna í hóp
• Geta til að þróa verkferla

Um er að ræða störf hjá akstursdeild sem eru í senn áhugaverð og krefjandi. Akstursdeild er staðsett á Hesthálsi 14. Við hvetjum konur 
jafnt sem karla til að sækja um starfið. Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá þarf að skila á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 22. nóvember 2013. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru ákveðin í samræmi við 
eigandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir deildarstjóri á netfanginu anna@straeto.is

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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HAGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að hagfræðingi til starfa á nýju efnahagssviði samtakanna.
Helstu verkefni:
 Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
 Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
 Greining á einstökum atvinnugeirum
 Aðrar tilfallandi greiningar  

Menntun og hæfniskröfur:
 Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun æskileg
 Gott vald á aðferðum við hagrannsóknir og notkun hugbúnaðar við tölfræðigreiningar
 Gott vald á mæltu og rituðu máli
 Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að 
annast rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is. 
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er 
heitið og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnulífs. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem 
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga 
rúmlega 2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem 
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu launamanna á 
almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Samtök atvinnulífsins hafa það meginmarkmið 
að skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði, 
vera öflugur málsvari atvinnulífsins í landinu og 
veita aðildarfyrirtækjum sínum góða þjónustu.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna 
á vef SA: www.sa.is

Lýsing hf. leitar að SAP sér-
fræðingi sem hefur góða 
þekkingu á forritun í ABAP.
Þekking á JavaScript  og SQL er kostur.

SAP sérfræðingur

Lýsing hf. var stofnað árið 1986 og er eitt 
elsta starfandi fjármálafyrirtæki landsins. 
Hjá fyrirtækinu starfa 50 manns og starfs-
mannavelta er lítil. Staða félagsins er góð 
og innviðir þess traustir. 

Góð þjónusta og skilvirkni eru helstu 
keppikefli Lýsingar sem stendur ásamt 
samhentum starfsmannahópi andspænis 
nýjum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóv. nk.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt með- 
fylgjandi gögnum á bergljot@lysing.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Bergljót Benónýsdóttir í síma 540-1500.

Viðskiptastjóri  
á fyrirtækjasviði 

Mynta óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á fyrir-
tækjasvið. Leitað er að öflugum einstaklingi til 
krefjandi sölu- og markaðstarfs þar sem reynir á
samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnu-
brögð. Við bjóðum spennandi starf í ört stækk-
andi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar.

Hæfniskröfur
• Góð reynsla af sölustörfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og sjálfstæð, öguð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni
• Samskipti við nýja og núverandi viðskiptavini
• Skipulagning og umsjón funda
• Öflun nýrra viðskiptasambanda
• Uppsetning og frágangur tilboða í þjónustu Myntu
• Umsjón með og ábyrgð á öllum samskiptum  
 við viðskiptavini félagsins

Ármúli 7 
108 Reykjavík 
Ísland

mynta@mynta.is 
Sími 569 2000 
Fax 569 2001

Starfsmaður  
í þjónustuveri

Mynta leitar að öflugum starfsmanni í þjónustu-
ver fyrirtækisins. Í boði er fjölbreytt og lifandi 
starf í hópi öflugra starfsmanna þjónustuversins. 
Starfsmenn þar sjá um að taka við símtölum og 
hringja út auk þeirrar bakvinnslu sem upp kemur 
hverju sinni. Vinnutími er kl. 9-17.

Hæfniskröfur
• Mikil þjónustulund og nákvæmni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og sjálfstæð, öguð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Magnússon 
framkvæmdastjóri, gm@mynta.is eða í síma  
569 2000. Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.

Ný störf í kröfustjórnun

Viðskiptastjórn og símaþjónusta
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S: 511 1144

Iðnaðarmenn
Vélvirkjar

Uppsetning vélbúnaðar í bátum

Skipulagning og samskipti við birgja

Sveinspróf í vélvirkjun eða sambærileg reynsla

Námssamningur kemur einnig til greina

Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Góð enskukunnátta er kostur

Vegna aukinna umsvifa óska Trefjar ehf. að ráða fleiri iðnaðarmenn til starfa

Við óskum eftir að ráða vélvirkja til starfa. 
Í starfinu felst uppsetning á vélum og 
tengdum búnaði í báta.

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2013.  Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.  
Umsóknir skulu sendar á netfangið:  cleopatra@trefjar.is eða bréfleiðis:  Trefjar ehf, „Iðnaðarmenn“,  
að Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfjörður.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Rafvirkjar

Uppsetning rafbúnaðar í bátum

Skipulagning og samskipti við birgja

Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg reynsla

Námssamningur kemur einnig til greina

Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Góð enskukunnátta er kostur

Við óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa. 
Í starfinu fellst uppsetning á rafbúnaði og 
tengdum búnaði í báta.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Trésmiðir/húsgagnasmiðir

Smíði og ýmis frágangsvinna í bátum

Skipulagning og samskipti við birgja

Sveinspróf eða sambærileg reynsla

Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Góð enskukunnátta er kostur

Við óskum eftir að ráða smiði til starfa. 
Í starfinu fellst almenn smíði og uppsetning 
á búnaði í báta.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:



Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is
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Listahátíð 
í Reykjavíkk

LLaauustt er tiil uummmssóknar starf framkvæmdastjóraa
LListahátíðar í Reyykjavík 
Rááðniingaartímmi er frá 11. feebbrúúar 20114 eðaa ffyyrrr eefftir saammkkoomuullaggii

Stara fið er r fófólgið í daga leeguum m rekstrt i, 
sttjój rn fjármáálal , samnini gagerð, gerð
fjáárhhagsáætlaanan  og reiki nin nggsskila og
fjááröröflun n ásamamt t fjöfjölþþættuum m undid rbbúnúnini gi
hverrar hátííðað r ogog öðrum verkefnum sem
unnin eru á vettvaangngi Listtahátíðar.

Frammkvæmdasttjójóri starfar í umbmboði stjórnar, 
undir r stjórn listræns stjój rnanda.

Mennntun n ogo  hæfæfniskröfurr
— Háskkólappróóf semm nýýtitisst í starfi
— Góóð ð þekking g á fjáfj rmálumm, áætlanagerð 
    og g veerkefe nisstjjóró nun
— ReR ynnnsls a afa  rekstri og samnm ingagerð
— LiLifafanddi áháhugi á liistumm 
    oog mem nningarmálum

Umsóknk iri  skulu bberasst t eigi síðar en föstu-
dadaginnn 222. nóvember n.k. og sks ullu stílaða ar áá:

LiL stahátíð í RReykjavíkk
bt. Sigurjón Kjaartr annsson, stjórnarformaður
Gimli, Lækækjargötu 3, 101 Reykjavík

Farið erer með nöfö n umsækjendaaa ssem
trtrúnú aðaðarmál. LListahátíð áskiilulur r sér rétt 
til að hhafnaa öllum umsókknun m.

KERF ISSTJÓR I

Miðbæjarhótel óska eftir að ráða kerfisstjóra í fullt 
starf.  

Verkefnið snýr að daglegum rekstri tölvukerfa sem 
keyra á Linux og Windows, IPTV sjónvarpskerfi, 
VOIP símkerfi, þráðlaust netkerfi auk annarra kerfa.

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra rekstrar- 
sviðs.  Um er að ræða spennandi starf þar sem 
sjálfstæð og skipulögð vinnubrög og mikill vilji til að 
halda þekkingu við er mikilvægur. Viðkomandi þarf 
að hafa viðtæka þekkingu á kerfisstjórn bæði í linux 
og windows umhverfi auk þekkingar á netkerfum.  
Leitað er að jákvæðum og drífandi einstaklingi með 
ríka þjónustulund. 

Umsóknir sendist á eva@centerhotels.com

Á vegum Miðbæjarhótela eru rekin 5 hótel
í miðborginni með 415 herbergi.
Nánari upplýsingar um hótelin er að finna 
á heimasíðu okkar www.centerhotels.com
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Deildarstjóri sér um rekstur og þróun og vinnur 
að uppbyggingu deildarinnar. Á deildinni 
starfa um 20-30 manns á sviði borverkfræði, 
borholumælinga, forðafræði, efnafræði, 
jarðhitanýtingar, efnisfræði.  

Deildarstjóri sér um rekstur og þróun og vinnur 
að uppbyggingu deildarinnar. Á deildinni 
starfa um 25-35 manns með sérþekkingu í 
jarðfræði, jarðeðlisfræði, borholujarðfræði,  
grunnvatnsrannsóknum og kortagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistara- eða doktorspróf í jarðeðlisfræði,  
eðlisfræði eða stærðfræði.
Þekking á Linux og forritunarkunnátta æskileg.
Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á ensku, bæði í ræðu og riti.
Kunnátta í öðrum tungumálum, svo sem þýsku,  
frönsku eða spænsku, er kostur.

DEILDARSTJÓRI Í JARÐHITAVERKFRÆÐI
Menntunar- og hæfniskröfur:

Meistara- eða doktorspróf í véla- eða efnaverkfræði, 
efnafræði, eðlisfræði eða skyldum greinum.
Veruleg reynsla af stjórnun.
Þekking á orkumálum, einkum jarðhita.
Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

DEILDARSTJÓRI Í JARÐVÍSINDUM
Menntunar- og hæfniskröfur: 

Meistara- eða doktorspróf í jarðvísindum, efnafræði, 
eðlisfræði, verkfræði  eða tengdum greinum.
Veruleg reynsla af stjórnun.
Þekking á orkumálum, einkum jarðhita.
Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

UNGUR VÍSINDAMAÐUR Á SVIÐI JARÐEÐLISFRÆÐI

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðargjörnum einstaklingum til að bætast í  hóp þeirra sem leiða 
rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.
ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á viðskiptalegum 
grundvelli á samkeppnismarkaði. ÍSOR er eitt stærsta og öflugasta fyrirtæki heims í rannsóknum og tengdri 
þjónustu við jarðhitaiðnaðinn og nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem slíkt.

Starfið felur í sér vinnu við jarðeðlisfræðirannsóknir 
á jarðhitakerfum og tengingu þeirra við önnur 
gögn. M.a. er um að ræða vinnu í 4 ára fjölþjóðlegu 
verkefni sem styrkt er af Evrópusambandinu. Starfið 
hentar vel fyrir nýdoktor og/eða doktorsnema.  
Fastur vinnustaður er á skrifstofum ÍSOR í Reykjavík 
eða á Akureyri.

www.isor.isJarðvísindi - rannsóknir, ráðgjöf og kennsla í 60 ár

ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningum fjármálaráðuneytis og stofnanasamningi ÍSOR við viðkomandi stéttarfélag.
Fyrirspurnir um störfin má senda á Guðnýju Þórsdóttur starfsmannastjóra, gudny@isor.is
Umsóknir  ásamt ferilskrá þurfa að berast gudny@isor.is, eigi síðar en 25. nóvember 2013. 

ICEL AND GEOSURVEY

Starfsmaður í afgreiðslu  
og á þjónustuborð

Starfsmaður óskast í hlutastarf í afgreiðslu  
og á þjónustuborð á endurskoðunar-  

og bókhaldsstofu í Garðabæ
Í starfinu felst afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, símvarsla  
og ýmis bakvinnsla. Starfið krefst mikilla samskipta við viðskiptavini.
Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi, með mikla aðlögunarhæfni 
og sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.   Viðkomandi þarf 
að búa yfir góðri almennri tölvuþekkingu.

Helstu verkefni:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Símavarsla 
Launavinnsla
Ýmis bakvinnsla

Við erum að leita að röggsömum og jákvæðum einstaklingi sem 
hefur góða framkomu og þjónustulund.  
Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði í starfi og þarf að geta hafið 
störf fljótlega.

Áhugasamir vinsamlegast sendið starfs- og námsferilskrá á  
box@frett.is merktar ,,Hlutastarf-0911“  
fyrir mánudaginn 18. nóvember.

9. nóvember 2013  LAUGARDAGUR4



Síminn leitar að upplýsingatæknimiðuðum viðskiptastjóra til starfa í Reykjavík. 
Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu við stóra viðskiptavini Símans  
á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu, kynningar og þarfagreiningu fyrir 
fyrirtæki, ásamt tilboðs- og samningagerð, ráðgjöf og eftirfylgni. Einnig sér hann 
um að afla og viðhalda viðskiptatengslum.

Menntun og reynsla
· Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt

· Reynsla af sölu og ráðgjöf skilyrði

· Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði

· Innsæi og þekking á upplýsingatækni- 

 og fjarskiptalausnum skilyrði 

 Persónueiginleikar
· Kraftur og frumkvæði

· Virðishugsun og rík þjónustulund

· Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til 

 hópvinnu

· Markmiðasetning og frjó hugsun

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Helga Katrín Emilsdóttir, viðskiptastjóri
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DÆMIGERÐUR
VIÐSKIPTASTJÓRI

Frumlegustu hugmyndirnar

Prófar allt einu sinni

Vinamörg

Keppnisskap

Við leitum að

hæfileikaríkum viðskiptastjóra 

með gott tæknivit

er að starfsmaður:

 

   

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum sem 

Nox Medical |  | 



Spennandi sölustarf
Vegna aukinna umsvifa leitar Olís/Rekstrarland 

að öflugum sölumanni til að selja fjölbreytt úrval 

af rekstrarvörum fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Viðkomandi sölumaður mun starfa og hafa 

aðsetur í höfuðstöðvum Olís en starfinu fylgja 

söluferðir út á land. 

Helstu verkefni

• Tilboðsgerð.

• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina.

• Þátttaka í kynningum og sýningum.
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Hæfni og þekking

• Gerð er krafa um reynslu af sölumennsku.

• Stúdentspróf – háskólapróf og góð tölvuþekking 

er kostur.

• Áhersla er lögð á frumkvæði, ríka þjónustulund, 

stundvísi, snyrtimennsku og hæfni í mannlegum 

samskiptum.

• Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint 

sakarvottorð og séu reyklausir.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar 

„Rekstrarland“ ásamt ferilskrá í tölvupósti 

á netfangið rbg@olis.is fyrir 15. nóvember.

Olíuverzlun Íslands hf.

Rekstrarland er dótturfyrirtæki 
Olís sem sérhæfir sig í sölu 
á rekstrar vörum fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og einstaklinga. kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari á leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka

· Tónmenntakennari í Hörðuvallaskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is 

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Bókhald og rekstur - 50% starf
 
Við leitum að öflugum starfsmanni í bókhald og önnur verkefni. 

Sjá nánar á www.intellecta.is.
       

For more information :
Contact Bent-Ole Hilbert
E-mail: boh@tess.no
Phone: +47 941 67 123

For its new hydraulic service center 
in Reykjavik, TESS is hiring a country 
manager and workshop personnel!

Headquartered in Drammen, Norway, TESS is one of 
Europe’s leading hose service companies. Since 1968, 
engineering and hose management solutions tailored 
to local market conditions have increased uptime and 
safety levels in the oil & gas, subsea and maritime 
industries. Today with more than 110 workshops world-
wide, TESS annual sales exceeds NOK 2.4bn/EUR 
312m/USD 403m.

www.tess.is



Við leitum að duglegum og skapandi aðila sem er flinkur  
í að töfra fram grænmetisrétti í hádeginu fyrir stórt fyrirtæki  
á höfuðborgarsvæðinu.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu 
af því að útbúa fjölbreytta 
grænmetisrétti og mikinn  
áhuga á fallegri og vandaðri 
framsetningu matarins.

Við bjóðum frábæra vinnuaðstöðu, 
góð laun og þægilegan vinnutíma.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá 
þar sem tilgreind eru fyrri störf og 
umsagnaraðilar.

Ráðum ehf.
Þóroddsstöðum 
Skógarhlíð 22 
105 Reykjavík 
519 6770 
www.radum.is

Ert þú listamaður í eldhúsinu?
Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, í síma 519 6770. 
Umsóknarfrestur er til 19. nóv-
ember n.k. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Ráðum, 
www.radum.is.

Tradex ehf. óskar að ráða skrifstofustjóra í fjölbreytt og krefjandi starf.  Um er að ræða fiskvinnslu 
og óskað er eftir aðila sem er vanur/vön að vinna í því umhverfi eða hefur mikinn áhuga á að starfa 
í framleiðslufyrirtæki og hafa yfirsýn yfir allan reksturinn.

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

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. nóvember. 
 

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

Skrifstofustjóri

Tradex ehf. er staðsett í Hafnarfirði og selur 
fiskafurðir innanlands og til útflutnings. 

Starfssvið
  Umsjón með bókhaldi og uppgjörum
  Afstemmingar og innheimta
  Innlend og erlend reikningagerð
  Launavinnsla og utanumhald ráðningasamninga
  Umsjón með sölupöntunum og innkaup á aðföngum

Hæfniskröfur
  Yfirgripsmikil þekking og reynsla af bókhaldi
  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
  Nákvæm og skipulögð vinnubrögð 
  Heiðarleiki og góð samskiptafærni
  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  Góð íslensku-, ensku- og dönskukunnátta
  Góð almenn tölvukunnátta

Nói Síríus óskar eftir að ráða fjármálastjóra.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. nóvember.

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

Starfssvið
• Leiðir stefnumótun í fjármálum
• Ber ábyrgð á rekstrar- og greiðsluáætlunum
• Ábyrgist hagkvæmustu stýringu fjármuna
• Ber ábyrgð á rekstraruppgjörum
• Hefur yfirumsjón með innheimtu
• Hefur yfirumsjón með reikningshaldi (bókhaldi)
• Tekur virkan þátt í starfi framkvæmdaráðs 
• Vinnur náið með framleiðslu- og sölusviði
• Tekur þátt í og hefur frumkvæði að umbótastarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræðum (meistaragráða)
• Haldgóð reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Víðtæk fjármálaþekking 
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Þekking á straumlínustjórnun æskileg (Lean Management)
• Góð enskukunnátta

Fjármálastjóri

Nói Síríus framleiðir, selur og dreifir matvöru af ýmsu tagi, einkum sælgæti. Hjá fyrirtækinu vinna um 
130 manns eftir verkferlum í opnu vinnuumhverfi og lögð er áhersla á stöðugar umbætur í fyrirtækinu í 
stóru sem smáu eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar (LEAN management). Megináhersla er lögð á 
ánægju viðskiptavina, vörugæði, starfsánægju og ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu.

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

www.hagvangur.is
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Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir þvi að ráða rafvirkja  
- bæði til lengri og skemmri tíma. 

U ók k l kil ð á i@lj i

www.kronan.is

Starfslýsing:
• Verkstjórn í kjötdeild
• Kjötvinnsla 
• Umsjón pantana
• Verðmerkingar
• Áfyllingar
• Gæðaeftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun eða góð reynsla í kjötiðn er skilyrði
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Tölvufærni

Laus er til umsóknar staða 
kjötstjóra í Krónunni Lindum

Áhugasamir 
vinsamlegast 
sæki um á 
www.kronan.is

Kjötstjóri

– óskar eftir þér!

Hársnyrtifólk athugið!
   Stóll til leigu á bjartri, fallegri hársnyrtistofu

   Umsóknir sendist á lindaj@simnet.is
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Verkefnastjóri starfsþróunar
og mannauðsmála 

Verkefnastjórinn verður hluti af mannauðs- og 
samskiptateymi sviðsins, en hlutverk þess er að efla 
mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins og 
stofnana þess.

Megináhersla starfsins snýr að starfsþróun, 
ráðningarmálum, þróun vinnuferla og móttöku 
nýrra starfsmanna.

Starfið er fjölbreytt og spennandi og krefst 
þekkingar og brennandi áhuga á starfsþróun og 
mannauðsmálum.

Starfið reynir á skipulagshæfni og vilja til að vinna 
að þróun ferla í mannauðsmálum, auk frumkvæðis 
og hugmyndaauðgi um framkvæmd móttöku nýrra 
starfsmanna og þjónustu við ráðningaraðila.

Meginverkefni starfsmannsins munu lúta að 
þjónustu við Raunvísindastofnun.

Starfssvið
• Starfsþróun
• Ráðningar 
• Móttaka nýrra starfsmanna
• Þjónusta og ráðgjöf um mannauðsmál

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsnám í  

mannauðsstjórnun æskilegt
• Þekking á helstu aðferðum starfsþróunar
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum
• Frumkvæði í starfi  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Margrét Pálsdóttir, 
mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, í síma 
525 4644 og netfang thp@hi.is.

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og Raunvísindastofnun Háskólans 
óska eftir að ráða verkefnastjóra starfsþróunar og mannauðsmála. 
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Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann. 
Um er að ræða starf í snyrtivörudeild Hagkaups í Kringlunni.

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri á staðnum eða 
í síma 563 5201. Áhugasamir geta einnig sent póst á jonk@hagkaup.is.

•  Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með menntun í snyrtifræði 
    og/eða reynslu í sölu á snyrtivörum. Hann þarf að vera lipur í mannlegum 
    samskiptum og með góða þjónustulund.

•   Vinnutími: 10-14 virka daga aðra vikuna, 14 til 19 virka daga  
hina vikuna og annan hvern laugardag.

SNYRTIVARA 
KRINGLUNNI

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

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

Höfn - Öldrunarmiðstöð
Öldrunarmiðstöðin Höfn Hafnarfirði, 
auglýsir stöðu framkvæmdastjóra.

Starfslýsing:
• Fjárhagsleg ábyrgð í daglegum störfum í umboði stjórnar.
• Annast samninga um íbúðarétt í húsakynnum Hafnar.
• Er yfirmaður starfsmanna Hafnar. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Samviskusemi. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.

Ráðning frá og með 1. janúar 2014.
Upplýsingar fylgi um fyrri störf.

Nánari upplýsingar veitir undirritaður og framkvæmdastjóri 
í umboði formanns. Umsóknir berist til formanns stjórnar Hafnar, 
fyrir 1. desember 2013

F.h. Stjórnar Hafnar
Gylfi Ingvarsson, formaður,  

Garðavegi 5, 220 Hafnarfirði.

Vélstjóri
Hrísey Perla Eyjafjarðar

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á eyfangehf@simnet.is

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar, kjörið tækifæri 
fyrir fjölskyldumann á frábærum stað í miðjum Eyjafirði. 
Ódýrt húsnæði til staðar og öll almenn þjónusta í boði s.s. 
góður grunn og leikskóli, ný íþróttamiðstöð og sundlaug, 
verslun, veitingastaður og gott félagslíf.
Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi“ 
VSIII“ að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna 
og jákvætt hugarfar.

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns 
Bókasafns Reykjanesbæjar.
Forstöðumaður stýrir Bókasafni Reykjanesbæjar, sem starfar í 
samræmi við bókasafnalög nr. 150/2012, yfirlýsingu UNESCO um 
almenningsbókasöfn frá 1994 og framtíðarsýn Reykjanesbæjar. 
Bókasafn Reykjanesbæjar er ein af menningarstofnunum bæjarins 
og heyrir undir 
Menningarsvið Reykjanesbæjar.

Ábyrgðarsvið forstöðumanns:
-  ber ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu safnsins
-  undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál og   
 framkvæmd ákvarðana mennigarráðs og bæjaryfirvalda  
 sem að safninu snúa
-  forstöðumaður skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir   
 aðra faglega starfsemi þess

Kröfur gerðar til umsækjenda:
-  háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði,   
 framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
-  a.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla, 
 leiðtogahæfileikar og skipulagshæfni
-  haldbær reynsla af áætlanagerð og rekstrarstjórnun
-  góð þekking á menningarstarfi með áherslu á orðlistir
-  þekking og reynsla af breytingastjórnun æskileg
-  framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og skapandi starfi
-  þekking á upplýsingatækni, hæfni til að leiða þróun 
 safnsins í nýmiðlun
-  góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál 
 í ræðu og riti

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri Menningarsviðs sem 
fer með framkvæmd menningarmála hjá Reykjanesbæ.

Launakjör skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Valgerður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Menningarsviðs 
valgerdur.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is 
og starfsþróunarstjóri.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember n.k. 
Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. janúar 2014.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjanesbæjar 
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf/

ATVINNA
FORSTÖÐUMAÐUR BÓKASAFNS REYKJANESBÆJAR

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR. 

Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

ÞJÓNUSTULUND
Nú þurfum við að FJÖLGA þjónustulunduðum 

starfsmönnum í verslunum okkar.

Hæfniskröfur: Umsóknir og frestur:

ítarlegri ferilskrá til Daníels Sigurðssonar, 
daniel@utilif.is fyrir 15. nóvember.

Er þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og gera enn betur á morgun 

Við erum einmitt núna að leita að röskum sölumönnum í útivistar- og 
sportdeildir í verslunum okkar. 
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Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit óskar  
eftir að ráða leikskólakennara eða starfsmenn  
með aðra uppeldismenntun. 

Um er að ræða:

• Tvær 100% stöður vegna fæðingarorlofs.  
 Önnur er frá frá 1. des. 2013 til 28. febrúar 2014.  
 Hin frá 1. janúar 2014.

•  Ein 100% staða frá 1. janúar 2014. 

Krummakot er þriggja deilda leikskóli með hátt í 60  
nemendur og eru deildir aldursskiptar. Verið er að 
innleiða Jákvæðan aga og markvisst unnið með 
málrækt, dygðir, umhverfisstarf, hreyfingu, myndlist og 
tónlist. Leitað er eftir metnaðarfullum,  áhugasömum og 
traustum einstaklingum sem  eiga auðvelt með samskipti 
og sveigjanleika í starfi. 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Hugrún Sigmundsdóttir skólastjórnandi í síma 464-8120/ 
892-7461, netfang hugruns@krummi.is

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember n.k.

Lausar eru til umsóknar þrjár stöður sérfræðilækna í 
hjartalækningum. Störfin veitast frá 1.  janúar 2014 eða 
eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf 
kemur vel til álita.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeildum ásamt vaktþjónustu 
við hjartadeild LSH

 » Vinna við sérhæfð störf innan hjartalækninga eftir því 
sem hæfni einstaklingsins gefur tilefni til og eftir nánara 
samkomulagi við yfirlækni

 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni og 
forstöðumann fræðigreinarinnar, hjartalæknisfræði, innan 
Háskóla Íslands 

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum 
og hjartalækningum

 » Breið þekking og reynsla í almennum hjartalækningum 
 » Sérþjálfun í einni af undirsérgreinum hjartalækninga 
(raflífeðlisfræði, hjartabilun, myndgreiningu eða 
hjartaþræðingum) er kostur

 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2013.
 » Upplýsingar veita Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir, netfang 
gesturth@landspitali.is, sími 825 5093 og Davíð Ottó Arnar, 
yfirlæknir, netfang davidar@landspitali.is, sími 824 5704.

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

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast, í tvíriti, Gesti Þorgeirssyni, yfirlækni, LSH 
Hjartalækningar 14F við Hringbraut.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á 
innsendum umsóknargögnum. 

 » Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í 
starfið byggir einnig á þeim.

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

HJARTALÆKNINGAR
SérfræðilæknarByggingarfélagið Eykt óskar eftir áreiðan-

legum og öflugum bókara til starfa. Mark-
tæk reynsla í bókhaldsvinnu er áskilin.

Starfssvið: 
• Móttaka og skráning reikninga.
• Merking fylgiskjala og færsla á daglegu bókhaldi  
 í Navision Financial, þ.m.t. skráning reikninga,  
 innborgana og greiðslna.
• Afstemming á öllum bókhaldsreikningum.
• Launavinnsla á 2ja vikna fresti.
• Aðstoð við undirbúning á uppgjörum, þ.m.t.  
 vsk. uppgjörum.
• Önnur almenn skrifstofustörf, svo sem samskipti  
 við tæknimenn, smiði og verkamenn, útgáfa  
 beiðna, aðstoð við símsvörun og margt fleira.
• Ýmsar afleysingar eftir þörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Marktæk þekking og reynsla af kostnaðarbókhaldi.
• Mjög góð kunnátta og þekking á vinnu í Navision,  
 uppáskriftarkerfi í Navision og Excel, ásamt  
 almennri tölvufærni.
• Frumkvæði, útsjónarsemi, nákvæmni, sjálfstæði  
 í vinnubrögðum og skipulagshæfni, sem og lipurð  
 í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember næstkomandi.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í tölvutæku 
formi til starfsumsokn@eykt.is.

Eykt, Stórhöfða 34-40.  
110 Reykjavík, S: 595 4400.

Áreiðanlegur og  
öflugur bókari óskast

Ertu með gott auga 
fyrir tölum?
Ert þú vandvirkur og talnaglöggur bókari sem vilt takast á við 

krefjandi vinnustað? Þá gæti starf bókara hjá Vodafone verið rétta 

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
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Á göngudeild 10E við Hringbraut eru laus til umsóknar 
tvö störf hjúkrunarfræðinga. Starfshlutfall  er samkvæmt 
samkomulagi, unnið er í dagvinnu.

Á deildinni eru sérhæfðar teymismóttökur á sviði skurð-  
og lyflækninga s.s. brjóstamóttaka, móttaka vegna 
megrunaraðgerða, ígræðslugöngudeild, sárameðferðir og  
innrennslismiðstöð. Þar er einnig starfrækt innskriftar-
miðstöð skurðdeilda við Hringbraut. Í boði er einstaklings-
aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber 
ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu

 » Störf á innrennslismiðstöð
 » Undirbúningur sjúklinga fyrir aðgerðir, eftirlit, fræðsla, 
sárameðferð og þátttaka í þverfaglegri vinnu á deild

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
 » Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013. 
 » Störfin eru laus frá 1. desember 2013 eða eftir nánara 
samkomulagi.

 » Upplýsingar veitir Brynja Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri, 
brynjagu@landspitali.is, sími 825 3607.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Hjúkrunarfræðingar

www.forlagid.is

GRAFÍSKUR  
REYNSLUBOLTI  
ÓSKAST

Forlagið óskar eftir að ráða fjölhæfan og hugmyndaríkan 
grafískan hönnuð með víðtæka þekkingu af umbroti til  
starfa sem fyrst. Fjölbreytt verkefni á lifandi og skemmti- 
leg um vinnustað.

Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu í helstu Adobe- 
forritum, s.s. InDesign, Photoshop, Flash og HTML 5.  
Þekking á After Effects eða sambærilegu forriti væri  
einnig kostur.

Helstu verkefni eru blaða- og netauglýsingar, umbrot bóka  
og kápuhönnun, þ.e. hvers konar viðfangsefni sem lúta að  
útgáfu bóka og gerð markaðsefnis.

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið atvinna@forlagid.is  

eða á Hönnun, Forlagið, Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík  

fyrir 28. nóvember nk . Upplýsingar um menntun, reynslu og  

fyrri störf nauðsynlegar ásamt sýnishornum af fyrri verkum.

Kennsluráðgjafar  
og sálfræðingur

Stöður tveggja kennsluráðgjafa fyrir leik- og grunnskóla og eins sálfræðings eru lausar til umsóknar við Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. 
Þessir starfsmenn mynda skólateymi þjónustunnar. Næsti yfirmaður teymisstjóra er forstöðumaður skóla- og velferðarþjónustunnar.

Umsóknarfrestur er til  
og með 25. nóvember nk.
 
Umsækjendur sendi umsóknir sínar til  
Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810  
Hveragerði, eða á netfang: 
umsokn@hveragerdi.is. Þeim fylgi 
greinargóð skýrsla um störf  umsækjanda og 
menntun. Jafnframt fylgi greinargerð um  
hugmyndir umsækjanda um starfsemi 
skólaþjónustu Árnesþings. Í samræmi við 
jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði     
karlar og konur hvött til að sækja um störfin

Nánari upplýsingar veita: 
Aldís Hafsteinsdóttir í síma 483 4000  
Gunnar Þorgeirsson í síma 892 7309  
Sigríður Lára Ásbergsdóttir í síma 822 8998.

Starfssvið kennsluráðgjafa
•   Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf skóla, m. a. með ráðgjöf         
     við stjórnendur og starfsmenn leik- og grunnskóla til að efla þá í       
     starfi og stuðla að samstarfi þeirra. 
•   Forvarnarstarf og ráðgjöf um snemmtæka íhlutun með áherslu á         
     sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma.
•   Eftirfylgd markmiða skólaþjónustunnar og skólanna og mat á     
     árangri.
•   Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.
•   Skipulagning á sameiginlegri símenntun starfsfólks leik- og    
     grunnskóla og stuðningur við starfsþróun.
      
Kennsluráðgjafi hefur frumkvæði að verkefnum í anda      
markmiða þjónustunnar og vinnur í þverfaglegu samstarfi  við  
starfsmenn skólanna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, starfsfólk 
heilbrigðisþjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o.fl. til að stuðla  
að skilvirkni þjónustunnar.

Starfssvið sálfræðings
•   Ráðgjöf við skólastjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla 
     um snemmtæka íhlutun.
•   Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála  
     sem upp koma.
•   Skimanir, greiningar og ráðgjöf fyrir börn á leik- og  
     grunnskólaaldri, foreldra og starfsfólk skóla.
•   Sálfræðiþjónusta við fjölskyldur sem njóta stuðnings skóla- og           
     velferðarþjónustu.
•    Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklingaeða hópa.

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa,  
félagsráðgjafa, starfsmenn skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu,  
aðra sérfræðinga, foreldra o.fl. til að stuðla að skilvirkni þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur kennsluráðgjafa
•   Kennaramenntun og réttindi til að kenna í leikskóla eða       
    grunnskóla
•   Framhaldsnám sem nýtist í starfi er æskilegt
•   Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
•   Sjálfstæði í vinnubrögðum
•   Skipulagshæfileikar 
•   Frumkvæði
•   Hæfni í þverfaglegu samstarfi
•   Lipurð og færni í samskiptum 

Menntunar- og hæfniskröfur sálfræðing
•   Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem  
     sálfræðingur
•    Sjálfstæði í vinnubrögðum
•    Skipulagshæfileikar
•    Frumkvæði
•    Hæfni í þverfaglegu samstarfi 
•    Lipurð og færni í samskiptum 

Sjö sveitarfélög í Árnesþingi: Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur,  
Hveragerðisbær, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Ölfus hafa samþykkt að stofna sameiginlega skóla- og velferðarþjónustu 1. janúar 
2014. Skólaþjónustu- og velferðarnefnd sveitarfélaganna markar þjónustunni stefnu í samvinnu við þá sem málið varðar. Lögð er áhersla 
á heildarsýn í málefnum einstaklinga og fjölskyldna. Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf, sálfræðiþjónustu, félagslega 
ráðgjöf, barnaverndarmál, málefni eldri borgara og málefni fatlaðs fólks. Á svæðinu eru sjö leikskólar og sjö grunnskólar. Nemendafjöldi 
er alls um 1.380.
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ORF Líftækni hf. leitar eftir sérfræðingi til að 
leiða vöruþróun á efnablöndum (e. formulations) 
fyrir húðvörur dótturfélagsins Sif Cosmetics. 
 
Æskileg menntun er Ph.D. eða M.Sc. í lyfjafræði 
eða lífefnafræði. Leitað er eftir starfsmanni sem 
hefur metnað í starfi, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum og reynslu af vinnu við þróun 
efnablanda. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
félagsins www.orf.is.
 
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka 
þátt í uppbyggingu og þróunarstarfi hjá 
ungu og vaxandi fyrirtæki er bent á að 
senda umsókn með ferilskrá til starf@orf.is 
fyrir 18. nóvember næstkomandi.

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem 
hefur skipað sér í fremstu röð fyrirtækja á sínu 
sviði í heiminum. ORF hefur þróað einstaka 
erfðatækni til að framleiða vaxtarþætti í byggi. 
Vaxtarþættirnir eru m.a. notaðir í EGF og 
BIOEFFECT ® húðvörur dótturfyrirtækisins 
Sif Cosmetics. Yfir 70% af veltu ORF er 
útflutningur. ORF Líftækni hlaut Evrópsku 
líftækniverðlaunin árið 2013 fyrir vörur sínar.

LYFJAFRÆÐINGUR/
LÍFEFNAFRÆÐINGUR
óskast í vöruþróun

Lyfjafræðingur í Noregi 
Lyfjafræðingur óskast til starfa í Sola Apotek. Við leitum að 
félagslyndum einstakling sem getur unnið bæði sjálfstætt 
og í hópi. 
Sola Apotek er meðlimur af Ditt Apotek keðjunni, sem 
er samstarf einkarekinna apóteka í Noregi.  Apótekið er 
staðsett miðsvæðis í Sola, sem er í um 10 mínútna keyrslu-
fjarlægð frá Stavanger og Sandnes.  Um er að ræða 100% 
fastráðningu eða afleysingastarf til eins árs

Hæfniskröfur
• Lyfjafræðingsréttindi
• Faglegur metnaður
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð þjónustulund

Nánari upplýsingar gefur:
Lyfsali: Laila Østrem
Sími: +47 984 66 670
Netfang: laila.elmoussaoui@apotek.no

Verkefnastjóri/Ráðgjafi
MyTimePlan ehf. þróar, selur og þjónustar  
tímastjórnunarkerfi sem leysir öll viðfangsefni  
vaktaskipulagningar, tímaskráningar, útreiknings á  
tímum til launa og tengist launakerfum. Kerfið 
auðveldar stjórnendum stýringu mikilvægustu auðlindar 
fyrirtækisins,þ.e.; mannauðnum og stuðlar að auknum 
lífsgæðum og framleiðni. Nánar á www.mtp.is 

   
Helstu verkefni verkefnastjóra/Ráðgjafa eru:  
   •   Innleiðing hjá nýjum viðskiptavinum. 
   •   Þjónusta við núverandi viðskiptavini  
   •   Vinna með þróunarteymi 

Menntunar- og hæfniskröfur 
   •   Menntun á sviði tölvu, viðskipta eða  
       mannauðsstjórnunar skilyrði. 
   •   Menntun og/eða reynsla á sviði verkefnastjórnunar   
        kostur. 
   •   Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
   •   Gott vald á íslensku og ensku. 
   •   Sjálfstæði og frumkvæði. 
   •   Rökhugsun og greiningar-eiginleiki. 

Bjóðum sveigjanlegt og gott starfsumhverfi. 
Áhugasamir sendið umsókn á  
mytimeplan@mytimeplan.is. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Upplýsingatæknideild leitar að öflugum sérfræðingi í fjölbreytt starf við hugbúnaðarþróun og stýringu verkefna. 

Upplýsingatæknideild

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

Starfssvið
• Þarfagreining og þróun hugbúnaðarlausna og tækniumhverfis
• Forritun og samþætting kerfa
• Uppfærslur og skipulagning prófana
• Innleiðing hugbúnaðarlausna
• Samskipti við birgja
• Samskipti við starfsmenn og stjórnendur hjá borginni
• Þátttaka í stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði tölvunarfræði
• Þekking á bókhalds- og fjárhagskerfum æskileg
• Reynsla af forritun, s.s. í Python
• Þekking á gagnagrunnum og SQL
• Þekking á vefþjónustum og gagnatenginum
• Reynsla af stýringu verkefna æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingatæknideild fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar og gegnir þjónustuhlutverki við viðskipta-
vini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar. Deildinni er ætlað að annast rekstur og þróun upplýsingatæknibúnaðar 
borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 411 1900.
(maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is)

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2013. 

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

 

Starfsmaður í framleiðslueldhús

Hjá Te & kaf  starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu 

fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. Við leitum að 

duglegum og áhugasömum einstaklingi til að takast á við 

spennandi verkefni í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins.

 
Star ð felst í aðstoð í eldhúsi og framleiðslu á meðlæti fyrir 
kaf hús fyrirtækisins. Unnið er á kokkavöktum frá kl. 06.-14. 
Viðkomandi þarf að vera röskur og sjálfstæður í vinnubrögðum. 
Einungis eldri en 25 ára koma til greina.

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að viðkomandi 
geti ha ð störf sem fyrst.
 
Umsóknir berist á atvinna@teogkaf .is fyrir 20. nóvember

Starfsmenn kaf húsa

Te & Kaf  leitar að frábærum liðsfélögum til að bætast í hóp 
þeirra jákvæðu, duglegu og framúrskarandi starfsmanna sem 
fyrir eru á kaf húsum fyrirtækisins. Í boði eru full störf.
Aldurstakmark er 20 ár og um er að ræða framtíðarstörf. 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaf .is fyrir 20. nóvember

Okkur vantar liðsauka

a í þann g

asömum einstaklingi 

ni í framleiðslueldhúsi fyr

felst í aðstoð í eldhúsi og framleiðslu á meðlæti fy
fyrirtækisins. Unnið er á kokkavöktum frá kl. 06

að vera röskur og sjálfstæður
5 ára koma til greina.

Frá og með 2. janúar næstkomandi vantar 
sérkennara til starfa í unglingadeild við 

Grunnskólann í Borgarnesi.
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður grunnskóli með 
289 nemendur í 1.–10. bekk. Skólinn vinnur samkvæmt 
Uppbyggingarstefnunni, er Heilsueflandi grunnskóli og 
Grænfánaskóli. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og 
hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.  
Einkunnarorð skólans eru; sjálfstæði, ábyrgð, virðing 
og samhugur. Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu 
skólans www.grunnborg.is

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að starfa að 
sveigjanlegu skólastarfi og í teymisvinnu samkvæmt 
stefnu skólans. 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• B.ed. próf.
• Æskilegt að viðkomandi hafi meistarapróf  
 í sérkennslufræðum.
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar.
• Æskilegt að umsækjandi hafi reynslu af kennslu  
 nemenda með sérþarfir.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember nk. 
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Már Arason, 
hilmara@grunnborg.is skólastjóri í síma 4371229. 



www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Félagsleg heimaþjónusta
 • starfsfólk sem annast þrif
Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmaður í afleysingar
Sjálandsskóli
 • kennari í textílmennt
 • þroskaþjálfi
Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • sjúkraliðar
 • hjúkrunarfræðingar
Hofsstaðaskóli
 • matráður
 • deildarstjóri yngsta stigs

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi og/eða annað uppeldismenntað  
 starfsfólk
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Hlíðarberg (578 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Deildarstjóri
Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Leikskólakennari
 Þroskaþjálfi
Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari (frá áramótum) 
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða

Ath. þar sem auglýst er staða leikskólakennara/ 
deildarstjóra verða ekki aðrir ráðnir í þá stöðu  
nema enginn leikskólakennari fáist til starfsins.

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  15. nóvember 2013.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Byggingarfélagið Eykt óskar eftir áreiðan-
legum og öflugum bókara til starfa. Mark-
tæk reynsla í bókhaldsvinnu er áskilin.

Starfssvið: 
• Móttaka og skráning reikninga.
• Merking fylgiskjala og færsla á daglegu bókhaldi  
 í Navision Financial, þ.m.t. skráning reikninga,  
 innborgana og greiðslna.
• Afstemming á öllum bókhaldsreikningum.
• Launavinnsla á 2ja vikna fresti.
• Aðstoð við undirbúning á uppgjörum, þ.m.t.  
 vsk. uppgjörum.
• Önnur almenn skrifstofustörf, svo sem samskipti  
 við tæknimenn, smiði og verkamenn, útgáfa  
 beiðna, aðstoð við símsvörun og margt fleira.
• Ýmsar afleysingar eftir þörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Marktæk þekking og reynsla af kostnaðarbókhaldi.
• Mjög góð kunnátta og þekking á vinnu í Navision,  
 uppáskriftarkerfi í Navision og Excel, ásamt  
 almennri tölvufærni.
• Frumkvæði, útsjónarsemi, nákvæmni, sjálfstæði  
 í vinnubrögðum og skipulagshæfni, sem og lipurð  
 í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember næstkomandi.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í tölvutæku 
formi til starfsumsokn@eykt.is.

Eykt, Stórhöfða 34-40.  
110 Reykjavík, S: 595 4400.

Áreiðanlegur og  
öflugur bókari óskast

Save the Children á Íslandi

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 

tölvunarfræðideild er ein af sex 

deildum Verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Við deildina stunda um 760 
stúdentar nám í tölvunarfræði og 
fimm undirgreinum verkfræði. Þar af 
eru ríflega 140 framhaldsnemar, 
bæði í meistaranámi og 
doktorsnámi. Akademískir 
starfsmenn deildarinnar eru rúmlega 
tuttugu. Nánari upplýsingar um 
deildina má finna á vef fræðasviðsins 
www.von.hi.is.
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Lektorar við Iðnaðarverkfræði-, 
vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild 
Háskóla Íslands

Nánari upplýsingar 
um störfin má finna 
á hi.is/laus_storf

Eftirfarandi fjögur störf eru laus til umsóknar: 

Lektor í lífupplýsingafræði
Lektornum er ætlað að taka þátt í uppbyggingu á leiðandi rannsóknum 
við Rannsóknarsetur í kerfislíffræði við Háskóla Íslands og uppbyggingu 
framhaldsnáms í lífupplýsingafræði. Rannsóknirnar geta annaðhvort snúist 
um líkanagerð eingöngu eða falið í sér tilraunavinnu. Umsækjandi skal hafa 
lokið doktorsprófi í lífupplýsingafræði, kerfislíffræði eða á skyldu sviði og hafa 
víðtæka þekkingu á líkanagerð á sviði lífvísinda.

Lektor í iðnaðarverkfræði
Við leitum eftir öflugum rannsakanda í iðnaðarverkfræði sem jafnframt hefur 
hæfni til að sinna metnaðarfullu kennslustarfi bæði í grunn- og framhaldsnámi. 
Öll svið iðnaðarverkfræðinnar koma til greina en einkum er horft til stjórnunar 
og reksturs, vinnuvistfræði, gæðastjórnunar og nýsköpunar. Umsækjendur skulu 
hafa lokið doktorsprófi í iðnaðarverkfræði eða á náskyldu sviði. 

Lektor í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði
Við leitum að hæfum einstaklingi sem lokið hefur doktorsprófi í tölvunarfræði 
eða hugbúnaðarverkfræði og getur kennt helstu grunnnámskeið við 
námsbrautina. Við mat umsókna verður sérstaklega horft til góðs árangurs
í rannsóknum og kennslu. 

Lektor í vélaverkfræði
Við leitum eftir öflugum rannsakanda á sviði varma- og straumfræði, sem 
jafnframt hefur hæfni til að sinna metnaðarfullu kennslustarfi bæði í grunn- og 
framhaldsnámi í vélaverkfræði. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í 
vélaverkfræði. 

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014
Mikilvægt er að umsækjendur búi yfir góðri samstarfshæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum. Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af 
jafnréttisáætlun skólans. Ráðið verður í störfin til fimm ára með möguleika á 
ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur Pétur Pálsson prófessor, forseti 
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideildar í síma 525 4952, 
opp@hi.is, eða Kristján Jónasson prófessor, formaður námsbrautar
í tölvunarfræði í síma 525 4735, jonasson@hi.is.
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Húsfélag
Stórt Húsfélag miðsvæðis í Reykjavík óskar að ráða hús-
vörð sem fyrst í fullt starf og þarf viðkomandi að hafa 
bifreið til umráða.
Leitað er að traustum aðila sem er handlaginn og getur 
starfað sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. Um er að ræða 
framtíðarstarf og er iðmentun kostur.
Færni í íslensku er skilyrði auk færni í ensku og almennri 
tölvukunnáttu.
Starfið fellst í umsjón og viðhaldi sameignar, eftirliti með 
tækjum og búnaði og umhirðu garðs, einnig verkstjórn við 
aðkeypta þjónustu.
Starfið er laust til umsóknar.

Áhugasamir skili inn umsóknum ásamt ferilskrá á box@
frett.is merkt Húsvörður- í síðasta lagi 19. nóvember 2013. 

www.gardabaer.is

DEILDARSTJÓRI YNGRA 
STIGS 1. - 4. BEKKUR Í 
HOFSSTAÐASKÓLA

Afleysing vegna fæðingarorlofs frá janúar 
2014 til október 2014

Deildarstjóri er hluti af stjórnunarteymi 
skólans. Hann ber ábyrgð á skólahaldi á 
sínu skólastigi í samráði við skólastjóra og 
aðstoðarskólastjóra.

Menntun, reynsla og hæfni:
 • Grunnskólakennari með leyfisbréf til 
  kennslu í grunnskóla 
 • Kennslureynsla 
 • Stjórnunarreynsla er æskileg 
 • Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar 
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
 • Jákvæðni, ábyrgðarkennd og faglegur 
  metnaður 

Umsóknarfrestur er til og með 
21. nóvember 2013. 

Nánari upplýsingar: 
Margrét Harðardóttir skólastjóri 
s. 565 7033/820 8590 
Netfang: margreth@hofsstadaskoli.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

Lýsing hf. leitar að SAP sér-
fræðingi sem hefur góða 
þekkingu á forritun í ABAP.
Þekking á JavaScript  og SQL er kostur.

SAP sérfræðingur

Lýsing hf. var stofnað árið 1986 og er eitt 
elsta starfandi fjármálafyrirtæki landsins. 
Hjá fyrirtækinu starfa 50 manns og starfs-
mannavelta er lítil. Staða félagsins er góð 
og innviðir þess traustir. 

Góð þjónusta og skilvirkni eru helstu 
keppikefli Lýsingar sem stendur ásamt 
samhentum starfsmannahópi andspænis 
nýjum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóv. nk.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt með- 
fylgjandi gögnum á bergljot@lysing.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Bergljót Benónýsdóttir í síma 540-1500.

Save the Children á Íslandi
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Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu  
Varmahlíð í Hveragerði.

Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem senda á til menn- 
ingar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2,  
810 Hveragerði. Í umsókn þarf að koma fram æskilegt 
dvalartímabil og að hverju listamaðurinn hyggst vinna 
meðan á dvölinni stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. 
til og með desember 2014.  

Nánari upplýsingar hjá menningar- og frístundafulltrúa  
s. 483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar
www.hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 1. desember n.k. 

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2013/2014 sbr. reglugerð um  

úthlutun byggðakvóta til  
fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta 
til fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbær (Grundarfjörður)
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Akureyrarkaupstaður (Grímsey)
Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður eystri)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra  
úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum  
sbr. auglýsingu nr. 990/2013 í Stjórnartíðindum

Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif  
og Ólafsvík)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)
Grýtubakkahreppur (Grenivík)
Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Sveitarfélagið Hornafjörður

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi 
við vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á 
heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru 
ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2013.

Fiskistofa, 8. nóvember 2013.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

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

Einnig birt á www.naudungarsolur.is.
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður  

áð á þeim sjálfum, sem hér segir:
 
Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7066, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 11:30.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7067, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 11:45.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7068, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 12:00.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7069, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 12:15.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7070, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 12:30.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7071, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 12:45.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7072, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 13:00.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7073, 675 Raufarhöfn, Norðurþing, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 14:00.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7074, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf., gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 13:15.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7075, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 13:30.

Aðalbraut 67-69, fnr. 216-7076, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl. 
eig. Leigubær ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf. 
miðvikudaginn 13. nóvember 2013 kl. 13:45.

Duggugerði 5, fnr. 216-6883, 670  Kópaskeri, Norðurþingi, þingl. eig. 
Garðar Birgisson og Friðný Sigurðardóttir, gerðarbeiðendur  
Íbúðalánasjóður, Norðurþing, PricewaterhouseCoopers ehf. Sýs-
lumaðurinn á Húsavík og Vátryggingafélag Íslands hf. miðvikudaginn 
13. nóvember 2013 kl. 10:15.

Sauðanes, fnr. 216-8090, 681 Þórshöfn, Langanesbyggð, þingl. eig. 
Skör ehf.-Hið mikla ísl.sög.fél, gerðarbeiðendur Sýslumaðurinn á 
Húsavík og Vátryggingafélag Íslands hf. miðvikudaginn 13. nóvember 
2013 kl. 15:30.
 
Uppsalavegur 30, fnr. 215-3469, 640 Húsavík, Norðurþingi, þingl. eig. 
Soffía Anna Steinarsdóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður,  
fimmtudaginn 14. nóvember 2013 kl. 10:00.

Garðarsbraut 63, fnr. 215-2654, 640 Húsavík, Norðurþingi, þingl. eig. 
Elsa Guðbjörg Borgarsdóttir, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og 
Norðurþing, fimmtudaginn 14. nóvember 2013 kl. 13:00.

Stekkjarbyggð 20, fnr. 233-9125, þingeyjarsveit 601 Akureyri, þingl. 
eig. Timbra ehf, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Akureyri,  
fimmtudaginn 14. nóvember 2013 kl. 15:00.

 

 
Sýslumaðurinn á Húsavík,

8. nóvember 2013.

Sýslumaðurinn  
á Húsavík

-  UPPBOÐ  -

AÐALFUNDUR  KRÝSUVÍKURSAMTAKANNA
Aðalfundur Krýsuvíkursamtakanna, 

verður haldinn í Guðríðarkirkju,Grafarholti,  
miðvikudaginn  27.nóvember 2013 kl.18.00. 

Dagskrá : Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

Domusnova & Óskar  kynna í einkasölu Lindarvað 10 í 
Norðlingaholti um er að ræða 127,5 fm neðri hæð með sér-
inngangi á frábærum fjölskylduvænum stað. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi eru í eigninni og er allur frágangur til fyrir-
myndar og er sér verönd fyrir framan hús sem snýr í suður. 

Stærð: 127,5 fm
Herbergi:  3
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 29.350.000

Lindavað 10
Reykjavík

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Nýbýlavegur 8, 2. hæð - 200 Kóp. - www.domusnova.is

Lækkað verð!
Verð: 36.500.000



Opið hús á Lindargötu 37
— útsýnisíbúðir á sjöttu, sjöundu og áttundu hæð
Á Lindargötu 37 er ljúft að gá til veðurs hvernig sem viðrar. Hljóðeinangrun íbúðanna skapar fyrirtaks 

hljóðvist ásamt sérhönnuðum innréttingum frá Axis. Húsið er byggt og hannað með það fyrir augum 

að þurfa lítið viðhald, með lofthæð upp á 2,7 metra, granítborðplötur, gólfhita í öllum herbergjum og 

veglegum svölum. Athugið að við eigum ekki nema 5 íbúðir eftir.

Verið velkomin í vöfluboð sunnudaginn 10. nóvember milli klukkan 13 og 15.

7. hæð, íbúð 0702, 5 herbergi, íbúð 170 fm. 
— 84.900.000 kr.

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

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

Til leigu - Fjölnisvegur - 101 Reykjavík
Fallegt einbýlishús á þremur hæðum á eftirsóttum 
stað í Þingholtunum til leigu. Húsið er 290,7 fm auk 
20 fm bílskúrs (samtals 310,7 fm).

1. hæð 100,5 fm Forstofa, fatahengi. Samliggjandi 
stofur og eldhús, parket á gólfum. Gengið úr stofum 
út á lóð. Stórt og rúmgott herbergi með parketi á gólfi. 
Geymsla með hillum (kyndiklefi). Gesta baðherbergi 
með sturtu. Herbergi, parket á gólfi.

2. hæð. Saml. stofur, parket. Eldhús, hvít sprautu-
lökkuð innrétting, parket á gólfi. Búr með innréttingu. 
Gestasnyrting með glugga, flísalagt gólf. Þvottaher-
bergi með innréttingu, góðir skápar, flísar á gólfi.

3.hæð. Parketlagður stálstigi upp á 3. hæð/rishæð, 
sem er 89,7 fm. Stigapallur er parketlagður, svalir þar 
útaf með fallegu útsýni yfir borgina. Tvö herbergi, 
parket á báðum herbergjum. Baðherbergi inn af 
hjónaherbergi bæði með sturtuklefa og baðkari, inn-
rétting og gluggi. Geymsluris yfir rishæð.
Hiti er í innkeyrslu og stéttum, yfirbyggt bílaport. 
Ræktuð lóð 631,9 fm með góðri útivistaraðstöðu.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla  
í síma 585-8800 eða hjá Ólafi í síma 865-8515

Ljósheimar 11 - 104 Reykjavík
Opið hús í dag, laugardag, milli kl. 14:00 og 14:30. 
Góð 3ja herbergja 86,5 fm íbúð á jarðhæð í sjö íbúða 
húsi með afgirtum timburpalli innst í botnlanga. 
Íbúðin skiptist í hol, stóra stofu með útgengt á timbur-
pall, eldhús, tvö svefnherbergi með fataskápum og 
nýlega endurnýjað baðherbergi. Flísar, dúkur og parket 
á gólfum. Sér geymsla. Þvottahús og hjóla- og vagna-
geymsla í sameign. Laus strax. Verð 25,5 millj.

OPIÐ HÚS

Stór eign/býli, sem nýtist bæði sem íbúðarhúsnæði og húsnæði til atvinnureksturs. 
Frábært tækifæri til að samtvinna fjölbreyttan atvinnurekstur og eigið heimili. 
Býlið er staðsett á eyjunni Mön á suðausturhluta Sjálands í Danmörku, í u.þ.b. 130 km fjarlægð frá Kaupmannahöfn. Býlið er í 1,5 km fjarlægð frá strönd og  
jafnframt í skjóli frá bílaumferð, staðurinn er ofan í laut og umkringdur góðum trjávegg sem skýlir fyrir veðri og vindum.
Býlið er byggt árið 1860 á danska vísu í ferningslaga formi umhverfis húsagarð. 
Eignin telur 2 íbúðir (145 fm+75 fm), stóran konsertsal (Soloperasalen sem er  125 fm), skrifstofu (12 fm) og stórar áfastar byggingar (270 fm + 300 fm) sem  
bjóða upp á margvíslega möguleika til atvinnureksturs. Að auki eru u.þ.b. 200 fm ónýttir í einu horni byggingarsamstæðunnar og möguleikar á að innrétta ris  
(mikil lofthæð). 
Býlið stendur á stóru eignarlandi (1,48 hektarar/ 14.800 fm) í friðsælu umhverfi í sveit á eyjunni Mön í Danmörku. Mön er einn vinsælasti ferðamannastaður 
Danmerkur og er e.t.v. einna þekktust fyrir hvíta krítarkletta sína (Möns Klint), og fallegar strendur.

Áhvílandi lán eignarinnar sem kaupendur gætu tekið yfir eru á frábærum kjörum. 
Um er að ræða tvö lán með óverðtryggðum 0,71% og 1,68% vöxtum.

Hér er á ferðinni einstakt tækifæri í algjörri paradís sem býður uppá óþrjótandi möguleika fyrir öflugt og duglegt fólk. Frábær möguleiki til að búa vel  
um sig og hafa jafnframt blómlegan og spennandi atvinnurekstur. Nánari upplýsingar veitir Ólafur í síma 865-8515.
Verð: 4,1 milljón DKR / 90,6 milljónir ISK.

Mön - sunnan við 
Sjáland í Danmörku

TIL LEIGU



F R E K A R I  U P P LÝ S I N G A R  Á  W W W . L I N D A R G ATA . I S
AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR.

Laugarnesvegur 54 Reykjavík 
OPIÐ HÚS á morgun sunnudag frá kl. 12:00 - 14:00. 

Góð 62,4 fm tveggja til þriggja herbergja íbúð í kjallara. 
Ákveðin sala.  
Ásett verð 18,5 millj. Áhvílandi ca 13,7 millj kr. lán frá 
Íbúðalánasjóði.  
Edda Rós tekur vel á móti gestum á morgun sunnudag milli 
kl 12:00 og 14:00 og sýnir þeim íbúðina.  

OPIÐ HÚS

  

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Til sölu 246 fm sérhæð á 2. hæð fyrir ofan Austur Iníafélagið. Hús-
næðið er til afhendingar strax u.þ.b. tilbúið til innréttinga. Gott verð 
39,9 millj. Sem er aðeins 162 þús. pr. Fm. 
 
Uppl. Í síma 898 6174. Við erum við símann núna.

Miðborgin –  Hverfisgata - Miklir möguleikar 
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Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm. par-
hús. Tvær hæð ir og 
stað steypt. Aug lýst 
verð miðast við frá-
g engið hús að utan 
með grófjafn aðri lóð 
og fokhelt að innan. 
Búið að ein angra út-
veggi og loft. Hitalögn 
frágengin í gólfi niðri. 
Gott útsýni.

Verð frá kr. 34.900.000

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali, 
sími 893 1819 eða 
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 10. nóv. kl. 14:00-14:30
Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík

NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819

Opið
hús





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



Sími 512 4900 
landmark.is

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen 
s. 770-0309 eða th@landmark.is 

Guðbergur Guðbergsson 
s. 893-6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Guðbergur  
Guðbergsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 893 6001

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

• Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.

• Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Vandaðar innréttingar frá INN-X

• Tvennar stórar svalir, bæði til suðurs og norðurs með tveimur íbúðum.  

• Stórar suðursvalir á hinum tveimur.

• Frábær staðsetning í vesturbæ Kópavogs.

Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm. 

V. 46,9 millj. - 49,9 millj. 

OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN10. NÓV.  KL.15:00-16:00  

KÓPAVOGSBRÚN 1, 200 KÓPAVOGUR

Til sölu við Nesbala á Seltjarnarnesi er fallegt og vel við haldið einbýli á 
einni hæð innst í lokaðri götu. Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, 
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús, vinnuherbergi, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Hátt til lofts og 
vítt til veggja. Sjón er sögu ríkari. Getur losnað fljótlega.

  
Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Nesbali 3 – Seltjarnarnes 
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 10.nóv kl 15:00–16:00 

Opið
hús

Hlíðasmári 8  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Hraunhamar kynnir 
glæsilega 157,4 fermetra 
lúxus íbúð á efstu hæð 
á þessum frábæra stað 
við Linnetsstíg 2 í hjarta 
Hafnarfjarðar. Eigninni 
fylgja einnig tvö stæði 
í bílageymslu. Eignin er 

glæsilega innréttuð á mjög smekklegan hátt með sérsmíðuðum 
innréttingum, tækjum og vönduðum gólfefnum. 
Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, herbergi, hjónasvítu með baði og fataherbergi inn 
af, þvottahús, tvær geymslur og tvö stæði í bílageymslu ásamt 
hefðbundinni sameign. Eign í sérflokki. 
Allar nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi s. 896 0058.

Linnetstígur – Hafnarfjörður – Lúxus íbúð

sími: 511 1144

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!


