
NextCODE leitar að öguðu og sjálfstæðu hugbúnaðarfólki í hæsta gæðaflokki til 
að taka þátt í þróun lausna sem geta stökkbreytt heilbrigðisþjónustu á heimsvísu.

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is. Umsóknum skal 
fylgja ítarleg ferilskrá ásamt 
fylgiskjölum. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember. 

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

NextCODE Health er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsstöðvar í Cambridge (Boston) og hjarta 
Reykjavíkur sem stefnir að því að verða í fremstu röð. NextCODE býður viðskiptavinum sínum 
meðal annars að greina stökkbreytingar í erfðamengi sjúklinga, til að flýta fyrir og bæta 
sjúkdómsgreiningar og meðferð sjúkdóma.

Vefforritarar

Hæfniskröfur
• Umtalsverð þekking á HTML5, 
   CSS3, JavaScript og JQuery er 
   nauðsynleg. 
• Góð þekking á Ruby-On-Rails 
   vefþróunarkerfinu og haldgóð 
   reynsla af vensluðum gagna-
   grunnum (RDBMS).
• Gott auga fyrir uppsetningu á   
   fallegum og skilvirkum vefviðmótum.
• Þekking á PhotoShop og/eða for-
   ritunarsöfnum (library) til að setja 
   fram tölulegar upplýsingar er æskileg.

Java forritarar

Hæfniskröfur
• Umtalsverð reynsla af forritun í  
   Java eða Scala.
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum 
   (SQL) og hugbúnaðargerð í tengslum 
   við vinnslu á miklu magni gagna.  
• Reynsla af notkun þróunarverkfæra á 
   borð við Eclipse er nauðsynleg.
• Reynsla af notkun reikniklasa 
   (t.d. PBS, SunGrid engine eða 
   Hadoop) er gagnleg.

Vöruþróun á hugbúnaðarsviði

Helstu verkefnin á þessu sviði eru þarfa-
greining, skjölun, gæðastjórnun og prófanir.  

Hæfniskröfur
• Reynsla af verkefnum tengdum vöruþróun 
   á hugbúnaði.  
• Reynsla og þekking á upplýsingatækni er 
   nauðsynleg. Góð innsýn og áhugi á líffræði 
   (erfðafræði) er mikill kostur. 
• Reynsla af prófunum á hugbúnaði.  
   Hugbúnaður NextCODE þarf að styðja 
   CLIA/CAP gæðastaðla.

Vegna skipulagsbreytinga óskar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar eftir að ráða 
skrifstofustjóra í tvær nýjar stöður.

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. desember.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný.

Um 100% stöður er að ræða og taka 
laun mið af ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkur-
borgar um að jafna hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgar-
innar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem borgin er.

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

Starfssvið
• Stýrir daglegum rekstri skrifstofunnar og tekur þátt í 
   stjórnun sviðsins
• Tekur þátt í innleiðingu stefnumótunar velferðarráðs
• Hefur yfirsýn yfir framkvæmd þjónustu sviðsins 
• Styður við þjónustuhlutverk sviðsins og framkvæmd 
   þjónustu við íbúa
• Er tengiliður við framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva 
   og barnaverndar 
• Leiðir samstarf, samráð og samhæfingu um  
   framkvæmd þjónustu
• Tekur þátt í þróun þjónustu í samstarfi við aðra 
   stjórnendur sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun og meistarapróf  
   sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á stjórnun og rekstri
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Reynsla og þekking á velferðarmálum er kostur
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Skrifstofustjóri  
Skrifstofa framkvæmdar þjónustu 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu 
við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi 
við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við 
þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. 
Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. 
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna.

Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.   

Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar; www.reykjavik.is

 Starfssvið
• Stýrir daglegum rekstri skrifstofunnar og tekur þátt 
   í stjórnun sviðsins
• Leiðir innleiðingu stefnumótunar velferðarráðs í  
   ráðgjafarþjónustu
• Hefur yfirsýn yfir ráðgjafarþjónustu sviðsins
• Hefur forystu um þróun nýrra verkefna og úrræða 
   og samhæfingu í ráðgjafarþjónustu
• Leiðir virkt samstarf og samráð í þróun 
   ráðgjafarþjónustu
• Ber ábyrgð á samstarfi við önnur svið borgarinnar 
   vegna ráðgjafarþjónustu
  

Skrifstofustjóri  
Skrifstofa ráðgjafarþjónustu

Skrifstofustjórinn er daglegur tengiliður við framkvæmd 
þjónustunnar, leiðir samhæfingu hennar og hefur yfirsýn 
yfir þjónustu við íbúa.

Skrifstofustjórinn hefur yfirsýn yfir almenna og sértæka 
ráðgjöf á sviðinu og leiðir þróun og samhæfingu í 
ráðgjafaþjónustu.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags-, heilbrigðis- eða  
   menntavísinda, meistarapróf sem nýtist í starfi  
• Reynsla og þekking á velferðarmálum 
• Reynsla og þekking á stjórnun 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum 
   samskiptum
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð 

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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FORSTÖÐUMENN Á 
GREININGASVIÐI

Umsjón með störfunum  hafa 
Lilja Rut Kristófersdóttir  
framkvæmdastjóri greininga-
sviðs (lilja@fme.is) og 
Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 
www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 
30. desember nk.

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÁHÆTTUGREININGA
Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk 
að greina helstu áhættuþætti í starfsemi eftirlitsskyldra aðila 
og leggur fram tillögur um stefnumótandi aðgerðir er varðar 
stýringu áhættu.

Starfssvið
• Ábyrgð á faglegri þróun og framkvæmd áhættugreininga
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga 
• Ábyrgð á daglegum  rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking og reynsla af fjármálamörkuðum nauðsynleg
• Þekking og reynsla af áhættugreiningu
• Leiðtogahæfileikar og reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í
 miðlun upplýsinga

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÞJÓÐHAGSVARÚÐAR
Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk 
að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamörkuðum og 
miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga 
FME. Einingin leggur fram tillögur um stefnumótandi 
ákvarðanir er varðar stýringu áhættu á fjármálamörkuðum. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningu markaða og mati á kerfisáhættu
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga
• Ábyrgð á daglegum  rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking á fjármálamörkuðum og áhrifaþáttum 

fjármálastöðugleika nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í  

miðlun upplýsinga

  Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum einstaklingum í störf forstöðumanna á greiningasviði. Hlutverk 
sviðsins er að greina helstu áhættuþætti einstakra geira fjármálamarkaðar, ásamt því að greina kerfis-
áhættu og þróun á fjármálamörkuðum. Greiningar veita upplýsingar út á við og til annarra starfseininga 
FME um áhættu og ástand markaða. Sviðið gerir tillögur um breytingar á lögum og það mótar reglur 
og leiðbeiningar er varðar stýringu áhættu á fjármálamörkuðum. Sviðið mótar einnig aðferðafræði um 
hvernig áherslum í eftirliti innan FME skuli háttað.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND
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S: 511 1144

Sölumaður í verslun 566192
Í starfi nu felst sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, áfyllingar á hillur og annað sem tilheyrir starfi nu. Verslunin er opin alla virka daga frá klukkan 8:00-18:00, 
unnið er á vöktum. Auk þess er verslunin opin á laugardögum kl. 10:00-16:00 frá september til maí og kl. 10:00-14:00 frá júní til ágúst. Unnið er að jafnaði annan hvern 
laugardag.

Sala á hjúkrunarvörum 566191
Starfi ð felur í sér heimsóknir og sölu á hjúkrunarvörum og öðrum rekstrarvörum til heilbrigðisstofnana, dvalarheimila, læknastofa og apóteka, auk sérhæfðrar ráðgjafar og 
þjónustu. Starfi nu geta fylgt ferðalög, innanlands og erlendis. Leitað er að aðila með hjúkrunarfræðimenntun. Viðkomandi þarf auk tilskilinnar menntunar að hafa áhuga á 
mannlegum samskiptum og er reynsla af sölustörfum kostur. Starfshutfall og vinnutími skv. samkomulagi.

Rekstrarvörur
  réþ ðem anniv -
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Viltu þjóna flugi með okkur?

Vefstjóri
Leitað er að starfsmanni til að sjá um innri og ytri vefi Isavia, 
samfélagsmiðla og ýmis önnur verkefni á markaðssviði. 
Reynsla af vefstjórn er skilyrði og viðkomandi þarf að hafa 
gott vald á textaskrifum á íslensku og ensku og þekkingu á 
notkun umbrotsforrita.

Lögfræðingur
Isavia auglýsir eftir lögfræðingi. Starfið felst meðal annars í 
yfirlestri og ráðgjöf vegna samninga og útboðsgagna. Um- 
sækjendur skulu hafa lokið embættisprófi og/eða meistaraprófi í 
lögfræði. Þekking og reynsla í Evrópurétti, útboðsrétti, samninga-
rétti, starfsmannarétti eða flugrétti er kostur.

Isavia óskar eftir öflugu fólki í spennandi störf 
á skrifstofu félagsins í Reykjavík.

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með upp-         
byggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, 
auk yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

FYLGIST MEÐ LAUSUM STÖRFUM HJÁ ISAVIA Á WWW.ISAVIA.IS/ATVINNA

Umsóknum skal skila á www.isavia.is/atvinna þar sem einnig er að finna nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember.

Reykjalundur,  
endurhæfingarmiðstöð SÍBS 

auglýsir lausa stöðu til umsóknar

Deildarlæknir
Laus er til umsóknar staða deildarlæknis á Reykjalund.  

Um er að ræða stöðu læknis sem starfar hverju sinni  á öðru 
af tveimur meðferðarsviðum stofnunarinnar, meðferðarsviði 1 
(Hjarta-, lungna-, og taugateymi) eða meðferðarsviði 2  
(Geð-, gigtar-, verkja-, offitu-  og starfsendurhæfingarteymi). 
Starfið myndi nýtast viðkomandi til sérnáms í endurhæfingar- 
lækningum, en myndi einnig geta nýst (að hluta) við sérnám í 
öðrum sérgreinum læknisfræði, t.d. heimilislækningum.  
Deildarlæknir mun fá sérstaka kennsluáætlun og hafa 
handleiðara. Mögulegt er að tengja starfið að hluta starfi á 
Grensási, sjá á heimasíðu LÍ, http://innri.lis.is/forsida/sma- 
auglysingar/nanar/5648/lausar-stodur-a-reykjalundi-og-grens- 
asi

Laun samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og  
Reykjalundar. 

Umsóknir berist til Magnúsar Ólasonar, framkvæmdastjóra 
lækninga, sem einnig gefur upplýsingar um starfið,  
magnuso@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 21. desember  2013. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla 
er lögð á einstaklingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. Óskað 
er eftir einstaklingum með góða samskiptafærni, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi sem hafa áhuga á að taka þátt í uppbyggingu 
innan endurhæfingar. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.   
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Laugavegur 178  >>  105 Reykjavik  >>  Sími 510 0600  >>  info@trackwell.is  >>  www.trackwell.is

Trackwell leitar að áhugasömum liðsmanni í hóp aðila sem sjá um þjónustu og 
samskipti við viðskiptavini Tímon. 

Tímon

Sérfræðingur á þjónustusviði

Umsóknir sendist á job@trackwell.is fyrir 13. desember.

Helstu verkefni
>>  Dagleg samskipti við viðskiptavini og úrvinnsla þjónustubeiðna
>>  Þátttaka í innleiðingum og sjá um aðlögun á útreikningum 
      til launa og verkbókhalds 
>>  Geta nýtt tölvuþekkingu sína við gerð reiknireglna 
>>  Þátttaka og umsjón með námskeiðshaldi, kynningum 
      og fréttabréfum 

Menntunar- og hæfniskröfur
>>  Menntun á háskólastigi
>>  Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
>>  Góð íslenskukunnátta
>>  Hafa eldmóð, góða þjónustulund og lipurð í samskiptum
>>  Hafa mikinn áhuga á mannauðsmálum fyrirtækja
>>  Grunnþekking á sviði forritunar er kostur

Trackwell Tímon er heildarlausn
í skráningarkerfum starfsmanna.
Tímon býður uppá fjölhæft tíma-, 



| ATVINNA | 

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, 
stýriverktöku, verkefna- , hönnunar-  og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is

Verkfræðingar
Mannverk óskar eftir að ráða tvo reynslumikla starfsmenn í verkefnastjórnun, tilbúna að takast 
á við krefjandi  verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 

í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 30. desember n.k. Umsókn óskast fyllt út á 

www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Helstu verkefni
   Verkefnastjórnun
   Stjórnun framkvæmda
   Undirbúningur verkefna
   Hönnunarrýni og samræming
   Áætlanagerð og eftirfylgni
   Kostnaðareftirlit

Mannverk óskar eftir verkfræðingum
— krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir

Menntunar- og hæfniskröfur
   Háskólamenntun á sviði véla-, rafmagns-  

     eða byggingaverkfræði
   Farsæl starfsreynsla
   Mikil reynsla af verkefnastjórnun 
   Menntun í verkefnastjórnun er kostur
   Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
   Góð kunnátta í íslensku og ensku

Deildarstjóri fasteigna

Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2013. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. 
Óskarsson (thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og 
fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

RARIK ohf. er orkufyrirtæki í opinberri eigu 
með meginstarfsemi í raforkudreifingu. 
Fyrirtækið hefur unnið jafnt og þétt að 
uppbyggingu dreifikerfa í sveitum og er 
einnig í dreifingu og sölu á heitu vatni. 

RARIK er með rúmlega 20 starfsstöðvar 
vítt og breitt um landið og hjá fyrirtækinu 
starfa um 200 manns.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.rarik.is

RARIK óskar eftir að ráða deildarstjóra fasteigna á tæknisvið fyrirtækisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði eða 
byggingatæknifræði
Farsæl reynsla af fasteignaumsjón er æskileg
Stjórnunarreynsla er æskileg
Góð almenn tölvu- og tungumálakunnátta
Reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Umsjón með almennum fasteignamálum s.s. 
skipulagi, byggingaleyfum, tryggingum, skráningu 
húseigna, kaupum og sölu eigna, gagnaöflun og 
samningum
Gerð rekstraráætlana og fjármálaleg umsýsla
Gerð viðhaldsáætlana, umsjón og stjórnun viðhalds 
og breytinga
Ráðgjöf, hönnun, útboð, samningar við verktaka og 
eftirlit við nýframkvæmdir

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
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Hraunborg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Hraunborg.

Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í Efra-Breiðholti við jaðar Elliðaárdals. Í leikskólanum er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi, 
málörvun, stærðfræði, hreyfingu, útinám, samskipti og sköpun. Starfað er í anda heiltækrar skólastefnu með fjölbreyttum starfsháttum 
og viðfangsefnum til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. Einkunnarorð Hraunborgar eru: „Leikum og lærum”. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að efla og leiða uppeldis- og menntastarf Hraunborgar.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans   
 innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
 stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfs-  
 menn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,  
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2014. Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2013.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri, 
sími 411 1111. Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
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Þroskaþjálfi óskast  
til starfa í Grindavík

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða til starfa þroskaþjálfa 
í nýja heimaþjónustudeild sem hefur starfsemi í ársbyrjun 
2014. Um er að ræða 70% starf er heyrir undir forstöðumann 
Miðgarðs, sem verður miðstöð heimaþjónustu við fullorðið 
fólk í sveitarfélaginu.

Helstu verkefni: 
• Stjórnun og umsjón fjölþættrar þjónustu í þágu  

fatlaðs fólks
• Samræming faglegs starfs á þjónustueiningunni
• Leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila
• Gerð þjónustuáætlana
• Samskipti við þjónustunotendur og aðstandendur 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfafræði eða hliðstæð menntun
• Starfsreynsla í þjónustu við fullorðið fatlað fólk 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar eru veittar af Stefaníu Sigríði Jóns- 
dóttur í síma 426-8014 og Nökkva Má Jónssyni í síma 
420-1100. Umsóknum með upplýsingum um menntun og 
starfsferil skal skilað rafrænt á netfangið nmj@grindavik.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2013. 
Æskilegt er að nýr starfsmaður geti hafið störf sem fyrst  
og eigi síðar en 1. febrúar 2014.

Upplýsinga- og skjalafulltrúi 
óskast til starfa í Grindavík

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða upplýsinga- og skjalafull-
trúa til starfa á bæjarskrifstofu. Um er að ræða 100% starf er 
heyrir undir sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs. 
Upplýsinga- og skjalafulltrú ber ábyrgð á innri og ytri upp- 
lýsinga- og skjalamálum Grindavíkurbæjar. Umsjón með vef 
bæjarins www.grindavik.is, gerð og útgáfu kynningarefnis 
og sér um tilfallandi textagerð. Tekur þátt í stefnumótun hvað 
varðar upplýsinga- og kynningarmál, skjalastjórnun sem og 
rafræna stjórnsýslu og tölvukerfi. Sér um fræðslu og ráðgjöf 
um skjalamál til starfsmanna og stofnana.

Helstu verkefni: 
• Ábyrgð og yfirumsjón með skjalavörslukerfi og skráningu 

og varðveislu erinda og skjala sem berast Grindavíkurbæ
• Umsjón með vef Grindavíkurbæjar, innri vef starfsmanna, 

innra fréttaritinu Þórkötlu og fréttabréfinu Járngerði í 
samstarfi við ritstjóra

• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri upplýsinga- og skjalamála
• Umsjón með uppbyggingu rafrænnar stjórnsýslu, inn- 

leiðingu upplýsingakerfa og hugbúnaðar, þróun verklags 
og verkferla

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem  bókasafns-og  

upplýsingafræði eða skjalfræði
• Starfsreynsla af upplýsinga- og skjalamálum
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er kostur
• Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar er kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
• Framúrskarandi tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan hátt  

í töluðu og rituðu máli

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Jón Þórisson  
í síma 420-1103 eða í tölvupósti jont@grindavik.is. 
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal 
skilað rafrænt á netfangið jont@grindavik.is  
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2013. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Jón Þórisson
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs



Lítil fjölskylda sem býr í 101 Reykjavík leitar að 
góðri manneskju til að passa einn dásamlegan  

3. ára strák tvisvar í viku eftir leikskóla.  
Góð laun í boði fyrir rétta manneskju.  

Meðmæli óskast. Vinsamlegast sendið umsókn 
og meðmæli í netfangið 101possun@gmail.com.

Vaxandi fyrirtæki leitar að:

Sérfræðingi í verslun

Starfið felst m.a. í innkaupum og sölu á sjálf-
virknibúnaði auk margvíslegrar aðstoðar við 
tækni- og framleiðsludeildir fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
   •    Menntun í rafmagnstæknifræði, 
        rafmagnsiðnfræði eða rafvirkjun.  
   •    Góð tölvu- og tungumálakunnátta. 
   •    Sjálfstæð vinnubrögð, kraftur og 
        útsjónarsemi við lausn verkefna.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í 
síma 414 8081. Skriflegar umsóknir ásamt feril-

skrá sendist til Naust Marine fyrir 6. janúar. 

Naust Marine, Miðhellu 4, 221 Hafnarfirði 
atvinna@naust.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Vefritstjóri
Laust er til umsóknar starf vefritstjóra í Vefdeild hjá Landsbankanum. Deildin markar 
og framkvæmir stefnu bankans á sviði veflausna, margmiðlunar- og samfélagsmiðla  
í samræmi við almenna stefnu bankans hverju sinni.

Helstu verkefni

 » Ritstjórn, textagerð, framsetning og vinnsla efnis á vefi  
Landsbankans og dótturfélaga.

 » Hönnun á notendaviðmóti í samvinnu við grafíska hönnuði 
og forritara.

 » Hugmyndavinna og þróun nýrra vefsvæða með ýmsum 
sviðum bankans. 

 » Samvinna við markaðsdeild um markaðssetningu á vef  
og samfélagsmiðlum.

 » Þátttaka í hugmyndavinnu og þróun á notkun samfélagsmiðla.

 » Ritstjórn frétta, fróðleiks og skoðanapistla á umræðuvef 
Landsbankans.

 » Umsjón með vefgreiningum.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

 » Góð íslenskukunnátta skilyrði.

 » Góð enskukunnátta æskileg.

 » Hæfni í mannlegum samskiptum.

 » Skipulögð vinnubrögð.

 » Reynsla af notkun vefumsjónartóla, html og Photoshop æskileg.

 » Reynsla og þekking á veflausnum og notendaviðmóti.

 » Þekking og áhugi á samfélagsmiðlum.

 » Auga fyrir útliti, hönnun og viðmóti.

 » Hæfni til að tileinka sér tæknilegar nýjungar.
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Nánari upplýsingar veita Snæbjörn Konráðsson, forstöðumaður Vefdeildar, í síma 410 7079 og Berglind Ingvarsdóttir hjá
Mannauði í síma 410 7914. Umsókn merkt „Vefritstjóri“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2013.

Verkefni vefritstjóra er að miðla upplýsingum til samstarfsfólks á Intraneti bankans sem og til viðskiptavina á ytri vefjum 
bankans. Mikilvægt er að viðkomandi sýni frumkvæði í starfi og miðli hugmyndum um úrbætur.



Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna á bráða-
móttöku Landspítala í Fossvogi. Starfshlutfall er 100% 
og eru störfin laus frá 1. febrúar 2014 eða samkvæmt 
nánara samkomulagi. Annað starfið er hugsað sem 
fullt afleysingastarf til eins árs en einnig er möguleiki á 
hlutastarfi. 

Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar bráða-
lækningar. Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til að veita 
framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt 
að tveggja ára af sérfræðinámi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða slys 
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
 » Önnur verkefni í samráði við yfirlækni  

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í bráðalækningum eða 
skyldum sérgreinum

 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu
 » Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum 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 22. desember 2013.
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, 
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

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

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, Elísabetu Benedikz yfirlækni bráðalækninga, 
LSH Skrifstofa bráðadeildar E2 Fossvogi.

 » 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. 

BRÁÐASVIÐ
Sérfræðilæknar

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

Læknahúsið óskar eftir að ráða móttökuritara í 50% 
starf. Vinnutíminn er frá 14:00 til 18:00. Í boði er 
skemmti legt og krefjandi starf sem felst m.a. í sím-
svör un, skráningu tímapantana og móttöku sjúkl-
inga. Við leitum af jákvæðum einstaklingi með ríka 
þjón ustu lund sem býr yfir almennri tölvu- og góðri 
ensku kunnáttu. Kunnátta í einu norður landa máli er 
kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 
Áhuga samir vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá 
fyrir 14. desember á tölvu póst fangið domusmedica@
domusmedica.is

MÓTTÖKURITARI

Læknahúsið er einkarekið heilbrigðisþjónustufyrirtæki sem fagnar 
30 ára starfsafmæli í ár. Hjá því starfa 30 manns á sviði almennra-, 
barna-, lýta-, svæfinga-, þvagfæra- og æðaskurðlækninga.

Laus eru til umsóknar störf deildarlækna á bráðasviði. 
Starfshlutfall er 100% eða eftir nánari samkomulagi. 

Störfin eru laus frá 1. mars 2014 og 1. apríl 2014 eða eftir 
samkomulagi og eru til 6, 12 eða 24 mánaða. 

Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar bráða-
lækningar. Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til að veita 
framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt 
að tveggja ára af sérfræðinámi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í bráðalækningum með þátttöku í klínísku starfi
 » Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
 » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema 

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta 

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 28. desember 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

BRÁÐASVIÐ
Námsstöður deildarlækna

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 

einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Aðstoðardeildarstjóri
Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild er laus til umsóknar 
frá 1. febrúar 2014. Umsóknarfrestur er til 31. desember 2013. Með 
umsókn fylgi upplýsingar um námslok, ferilskrá ásamt meðmælum 
tveggja umsagnaraðila. 

Helstu kröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni.
• Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum æskileg. 

Helstu þættir starfsins:
• Umsjón með verkferlum, gerð hjúkrunarferlis  
     og framkvæmd hjúkrunar. 
• RAI-mælingar (raunverulegur aðbúnaður íbúa). 

Vinsamlega sendið umsóknir til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2, 
109 Reykjavík 
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is 

B�ÐAMAÐUR

Tímaritið Nýtt líf leitar að hugmyndaríkum blaðamanni 
í fullt starf næstu 9-10 mánuði. Þekking á tísku, hönnun 
eða öðrum skapandi greinum kæmi sér vel. Reynsla af 
blaðamennsku er skilyrði. Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

STARFSNEMI

Ritstjórnin hefur einnig laus pláss fyrir öfluga starfsnema. 
Við leitum að meistaranemum í námi tengdu blaðamennsku 
sem vilja kynnast tímaritaútgáfunni okkar. Starfsnemi gengur 
í öll verk ritstjórnarinnar og fær vinnuframlag sitt metið til 
eininga. Fyrirkomulagið er samkomulagsatriði. 

Sendið umsókn og ferilskrá merkta STARFSUMSÓKN 
á nyttlif@birtingur.is. Umsóknarfrestur er 12. desember.

�USAR STÖÐUR

Micro-ryðfrí smíði ehf er að leita að starfsmanni. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af smíði úr ryðfríu  stáli. 

Umsóknum með ferilskrá má skila á micro@micro.is 
eða í pósti til okkar í Suðurhraunið fyrir 20. desember.  

Öllum umsóknum verður svarað.

Micro-ryðfrí smíði ehf
Suðurhrauni 12b
210 Garðabæ

Lausar eru til umsóknar fjórar stöður sérfræðinga í 
hjúkrun á lyflækningasviði. Um er að ræða 2 stöður í 
lungnahjúkrun og 2 stöður í öldrunarhjúkrun. 
Í lungnahjúkrun er önnur staðan með áherslu á hjúkrun 
bráðveikra lungnasjúklinga en hin með áherslu á hjúkrun 
sjúklinga háða heimaöndunarvélum. 
Í öldrunarhjúkrun er önnur staðan með áherslu á líknar-
hjúkrun aldraðra. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Klínísk störf 
 » Þróun hjúkrunar innan sérgreinar
 » Kennsla og rannsóknir
 » Innleiðing nýrra verkferla
 » Þróun þjónustu við sjúklinga
 » Ráðgjöf 

Hæfnikröfur
 » Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun 
 » Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndum sérgreinum, í 
samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í 
hjúkrun 

 » 5 ára starfsreynsla
 » Leiðtoga- og samstarfshæfileikar 

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 14. janúar 2014. 
 » Starfshlutfall er 50-100%, störfin veitast frá 1. mars 2014 
eða eftir samkomulagi.

 » Upplýsingar veita Gyða Baldursdóttir, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri, netfang gydabald@lsh.is, sími 824 5233 
og Þórgunnur Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, netfang 
torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

 » 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, Gyðu Baldursdóttur, aðstoðarfram-
kvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH E7 Fossvogi. 

 » Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunar-
ráðs Landspítala. Ákvörðun um ráðningu byggir á 
viðtölum við umsækjendur, innsendum gögnum og 
umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðingar í hjúkrun



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Grunnskólakennari vegna forfalla í    
 Kópavogsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla

· Leikskólakennari á leikskólann Arnarsmára

· Deildarstjórar á nýjan leikskóla, Austurkór

· Starfsmaður í ræstingu á leikskólann   
 Rjúpnahæð

· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

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  www.kopavogur.is 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Skipulagning sölustarfsemi
· Starfsmannastjórnun
· Öflun nýrra viðskiptasambanda
· Efling og viðhald núverandi viðskiptasambanda
· Tilboðs- og samningagerð

· Tækni- eða verkfræðimenntun kostur
· Góð almenn tölvuþekking
· Reynsla af störfum tengdum byggingageira kostur
· Frammúrskarandi skipulags- og stjórnunarhæfileikar
· Reynsla af sölustörfum æskileg

Innflutningsfyrirtæki á sviði glers, glugga og hurða óskar eftir að ráða öflugan sölustjóra til starfa.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00.

Sölustjóri

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á heilbrigðisvörum, lækningatækjum og lyfjum. Hjá fyrirtækinu 
starfa 80 manns með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á 

Heilbrigðissvið Icepharma leitar að drífandi og faglegum einstaklingi í starf markaðsfulltrúa fyrir Coloplast. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 100% starf.

Icepharma leitar að markaðsfulltrúa fyrir   

Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

Menntunar- og hæfniskröfur
 Hjúkrunarfræðimenntun.
 
 Fagmennska, jákvæðni, skipulagsfærni og frumkvæði.
 Góð, almenn tölvukunnátta.
 Fullkomin dönskukunnátta. Góð enskukunnátta.

Starfssvið

þar sem eru 2 starfsmenn.

 
 og notendur.
 
 Þátttöku í og skipulagningu funda og ráðstefna bæði á Íslandi 

 og erlendis.
 Gerð kynningarefnis.

Hanna Katrín Friðriksson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs, 

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember
Coloplast. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

persónulegan heilsufarsvanda að stríða. Fyrirtækið er sérhæft í vörum 
á sviði stóma, þvagleka og annarra þvagfæravandamála, húðverndar og 



FÉLAGS- OG SKÓLAÞJÓNUSTA 

RANGÁRVALLA- OG VESTUR-

SKAFTAFELLSSÝSLU

Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-
Skaftafellssýslu bs. óskar eftir að ráða talmeinafræðing og 
leikskólaráðgjafa til starfa við skólaþjónustu byggðasam-
lagsins á Hvolsvelli.

Talmeinafræðingur 100% starf:

Starfssvið: 
Talmeinafræðingur sinnir greiningu, ráðgjöf og þjálfun barna 
með talmeina- og málþroskavanda í grunn- og leikskólum á 
starfssvæði skólaþjónustunnar. Hann sinnir 
einnig fræðslu til foreldra og starfsfólks skólanna um 
málþroskavanda og vinnur í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Nám í talmeinafræðum frá H.Í eða öðrum sambærilegum 
menntastofnunum. Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Leikskólaráðgjafi 30% starf:

Starfssvið: 
Leikskólaráðgjafi sinnir almennri kennsluráðgjöf við 
starfsfólk leikskóla á starfs-svæði byggðasamlagsins auk 
sérkennsluráðgjafar og eftirfylgdar vegna barna með 
sérþarfir. Hann sinnir einnig ráðgjöf og fræðslu til foreldra 
leikskólabarna og vinnur í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Leikskólakennaramenntun. Sjálfstæði í vinnubrögðum og 
góð hæfni í mannlegum  
samskiptum. Reynsla af sambærilegu starfi og/eða  
framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum  
viðkomandi stéttarfélaga og launanefndar sveitarfélaga.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 20. desember nk. 
Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist deildar- 
stjóra skólaþjónustu á netfangið eddaa@ismennt.is, for- 
manni stjórnar á netfangið margret@rang.is eða í pósti 
á Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-
Skaftafellssýslu b.t. Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir, Suður-
landsvegi 1-3, 850 Hellu. Nánari upplýsingar veita Edda í 
síma 862-7522 og Margrét í síma 861-0484.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar (sérfræðingur)  
á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings á norðursvæði  

með starfsstöð í Ásbyrgi laust til umsóknar. 

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls 

yfir u.þ.b. 14.000 km2, sem skiptist í fjögur rekstrarsvæði sem kennd eru við höfuðáttirnar. 

Norðursvæðið nær frá Jökulsá á Fjöllum í austri að Tómasarhaga í vestri, stóran hluta 

af Vatnajökli, Jökulsárgljúfur, Öskju og Dyngjufjöll. Starfið heyrir undir þjóðgarðsvörð 

norðursvæðis, sem hefur aðsetur í Ásbyrgi. Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og 

skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

Starfið felur m.a. í sér: 

•  Eftirlit, vöktun og uppbyggingu svæðisins.
•  Starfsmannahald og verkstjórn með 
 sumarstarfsmönnum.
•  Umsjón með rekstri tjaldsvæða og 
 minjagripaverslunar.
•  Faglega vinnu við öryggismál, landvörslu og fræðslu. 
•  Vinnu við að bæta aðgengi gesta. 
•  Fræðslu og upplýsingagjöf.
•  Skýrslugerð og áætlanagerð. 
•  Samstarf við stofnanir, sveitastjórnir og 
 ferðaþjónustuaðila.
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu, hæfni 
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við val í 
starfið:

•  Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumál kostur.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Rík þjónustulund og samskiptahæfni.

•  Sjálfstæði frumkvæði og verkvit.

•  Hæfni til að vinna undir miklu álagi.

•  Þekking á ferðamennsku.

•  Þekking og reynsla af landvörslu og 
 náttúrutúlkun.

•  Þekking og reynsla af kennslufræði og  
 fræðslumálum friðlýstra svæða. 

•  Þekking á Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 
 er mjög æskileg, sem og staðgóð almenn  
 landfræðileg þekking á Íslandi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja  
um starfið.  Gert er ráð fyrir að viðkomandi  
hefji störf í apríl 2014.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Ábyrgi, 671 Kópasker, eigi 
síðar en 3. janúar 2014. 
Upplýsingar veitir þjóðgarðsvörður norður-
svæðis, Hjörleifur Finnsson í síma  842 4360. eða 
hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is

Sölufulltrúar í söluver 
– 365 miðlar óska eftir öflugum sölufulltrúum.

Við leitum að kátu og skemmtilegu fólki sem kann að spjalla og hefur áhuga á að vinna í lifandi og spennandi umhverfi.  
Um er að ræða hlutastarf. Starfið fellst í sölu á vörum og þjónustum 365

Hæfniskröfur:
• Áhugi á sölumennsku.
• Áhugi á sjónvarpi, snjallsímum, spjaldtölvum og neti.
• Ábyrgð og heiðarleiki.
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á www.365.is. Störf hjá 365, merkt „Söluver“.
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Freyr, benediktj@365.is.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Rafvirki óskast
LEE rafverktakar óska eftir að ráða rafvirkja.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókn og ferilskrá skal sendast á netfangið  

larusee@simnet.is



Má bjóða þér um borð? 

Almenn móttaka viðskiptavina s.s. skráning 
á gestakomum og útvegun aðgangskorta

Regluleg bókhalds- og skrifstofuverkefni

Margþætt innanhúss þjónusta s.s. innbindingar, 
prentanir, umsjón með netkaupum, leyfis-
áskriftir ásamt fleiru

Samhliða móttöku er annast símsvörun í 
samvinnu við þjónustumiðstöð RB

Helstu verkefni
»

»
»

»

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum ein-
staklingi til þess að taka þátt í spennandi og krefj-
andi starfsumhverfi í upplýsingatæknigeiranum. 

Starfsmaður í móttöku ber ábyrgð á móttöku þeirra 
gesta sem koma til RB auk þess að sinna mikilvægu 
þjónustuhlutverki við aðra starfsmenn og stjórnend-
ur.  Um framtíðarstarf er að ræða með vinnutíma frá 
kl. 8:00 – 16:00 alla virka daga. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf  eigi síðar en þann 19. desember 
næstkomandi.

Reynsla af starfi í móttöku æskileg

Stúdentspróf og/eða önnur menntun sem nýtist 
í starfi, s.s. tölvu- og skrifstofunám

Hæfni í mannlegum samskiptum

Rík þjónustulund og metnaður fyrir starfinu

Hæfniskröfur
»
»

»
»

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til símennt-

unar og starfsþróunar, frábæra starfsfélaga og um-

hverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og traust eru 

undirstaða allra verka.

Það telst kostur ef viðkomandi spilar á hljóðfæri, hvort 

sem það er ukulele, nefflauta eða annað.

Hægt er að sækja um á vef RB, www.rb.is 

til 13. desember n.k.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Bettina 
Björg Hougaard, verkefnastjóri á sviði Mannauðs-
mála og samskipta, bettina@rb.is, sími 569 8877.  

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Höfðatorg, 
Katrínartúni 2   
150 Reykjavík  

www.rb.is

Starfsmaður í móttöku

FORSETI TÖLVUNARFRÆÐIDEILDAR
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi
áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu öflugrar tölvunarfræðideildar.
Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar.
Deildarforseti heyrir undir rektor og situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

Leitað er að einstaklingi með:
 •  Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.
 •  Doktorspróf á sviði tölvunarfræði eða skyldra greina.
 •  Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
 •  Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
 •  Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.
 •  Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Innan tölvunarfræðideildar er fengist við kennslu og rannsóknir í tölvunarfræði. Boðið er upp á nám á BSc, MSc 
og PhD-stigi. Deildin er af erlendum matsaðilum talin sterkasta tölvunarfræðideild á landinu og í fremstu röð þegar 
kemur að rannsóknum. Um 900 nemendur stunda nám við deildina og eru fastir starfsmenn tæplega 30 talsins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Ari Kristinn Jónsson, rektor  |  ari@hr.is  |  599 6200

Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík hr.is/lausstorf
eða á netfangið mannaudur@hr.is fyrir 9. janúar 2014.
Fylgigögn má senda til Háskólans í Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

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.

Yfirverkfræðingur hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Óskað er eftir yfirverkfræðing hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík sinnir m.a. eftirliti með 
byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins, frágangi þeirra og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, 
byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14. 

Starfssvið
Yfirverkfræðingur ber ábyrgð á að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og að virkt eftirlit sé með því að kröfur um 
öryggi, útlit, endingu og hagkvæmni bygginga og annarra mannvirkja sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi staðla og 
samþykktir, svo og að umsýsla vegna skráninga fasteigna, umsagnir vegna leyfisveitinga og staðfesting eignaskiptayfirlýsinga 
sé í samræmi við lög og reglugerðir. Yfirverkfræðingur er staðgengill byggingarfulltrúa.

og erindum. 

byggingafulltrúa þ.m.t. umsjón með tæknilegum atriðum varðandi ferli 
byggingarframkvæmda ásamt eftirliti með framkvæmdum.    

meðhöndlun á byggingarleyfisumsóknum.   

raflagnateikninga, bílastæða- og viðbótar gatnagerðagjalda. 

byggingarlaga og byggingarreglugerðar, gildandi stöðlum og samþykktum.

fyrir starfssemi byggingarfulltrúa.

aðgerðum.

 

www.reykjavik.is undir „ Laus störf” og „Yfirverkfræðingur hjá byggingarfulltrúa“. 
 

 
  

 Menntunar- og hæfniskröfur

menntun.

byggingar, ásamt tilheyrandi reglugerðum og 
stöðlum.

samskiptum og hópstarfi.

tengist skrifstofustörfum.

borgarinnar á greinargóðri íslensku.
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Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur eftir að ráða 
 

Rafvirkjar 
Rafvirkjanemar 

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar. 
Um er að ræða fjölbreytt starf við nýbyggingar, 
endurbyggingar, breytingar og viðhald. 
 
Upplýsingar veitir Guðjón Bjarnason 897 5533 
 
Verkefni framundan: 
• Hljómalindarreitur 
• Lýsisreitur 
• Brynjureitur 
• Vatnsstígsreitur 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir því að ráða  
frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúa  
til starfa á frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. 
bekk sem starfa við alla grunnskóla.  
Vinnutími er frá kl. 13-17 alla virka daga. 
Nánari upplýsingar á  
www.hafnarfjordur.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

30.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu 
blaðið hvar sem er og hvenær sem er

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann 
með Fréttablaðsappinu. Sláðu inn Fréttablaðið á Google 
Play, Windows store eða í App store og náðu í appið. 

 

Iceland Travel leitar að fólki í fullt starf í resktur hópferða! 
Vegna ört vaxandi umsvifa leitum við að einstaklingi í skrifstofustarf til að 
 annast undirbúning fyrir komu hópa til landsins.

Helstu verkefni:
•     Rekstur og umsjón með ferðum erlendra  
       ferðamanna um Ísland
•     Samskipti við innlenda birgja og leiðsögumenn
•     Samskipti við erlenda viðskiptavini
•     Gerð ferðagagna og eftirfylgni.

Menntun: 
•     Háskólamenntun eða umtalsverð reynsla  
       af ferðaskrifstofustörfum. 
•      Leiðsögumannapróf, próf í ferðamálafræðum  
       eða sambærilegu er kostur.

Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 15. desember 
á rafrænu formi á netfangið 
 umsoknir@icelandtravel.is merktar „Hóparekstur“. 
 
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið. 

Hæfniskröfur:
•     Skilyrði er að hafa reynslu af ferðaskrifstofustörfum
•     Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli, auk þriðja tungumáls
•     Hafa mjög góða þekkingu á ferðaþjónustu og staðháttum á Íslandi. 
•     Nákvæmni í vinnubrögðum, góð skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•      Vera sveigjanlegur, úrræðagóður og geta unnið vel undir álagi 
•      Hæfni í mannlegum samskiptum

Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á sviði mótöku og þjónustu við erlenda ferðamenn  
og á sviði rástefnuþjónustu og hvataferða. Fyrirtækið heyrir undir Icelandair-group  
og starfsmenn eru um 100 talsins. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu okkar,  www.icelandtravel.is
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Dalvíkurbyggð

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti þann 19.nóvember  
2013 að auglýsa eftirtaldar tillögur að breytingum á  
Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 skv. ákvæði 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Einnig var samþykkt að framlengja 
athugasemdafrest tveggja deiliskipulagstillagna.  
 
Aðalskipulagsbreytingar:
•  Klængshóll, svæði fyrir verslun og þjónustu.  
    Breytingin nær til lands sem í gildandi aðalskipulagi  
    er skilgreint sem landbúnaðarsvæði.
•  Gullbringa, frístundabyggð í landi Tjarnar.  
    Breytingin felur í sér nýtt svæði fyrir frístundahús við  
    Gullbringu norðan Laugahlíðar á landi sem í gildandi aðal     
    skipulagi er skilgreint sem landbúnaðarsvæði.
 
Deiliskipulagstillögur:
•  Klængshóll í Skíðadal, deiliskipulag. 
•  Gullbringa, deiliskipulag fyrir frístundabyggð í landi  
    Tjarnar í Svarfaðardal. 
     
Tillöguuppdrættir með greinargerðum munu liggja frammi á 
skrifstofu Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu, Dalvík, frá og með  
6. desember 2013 til og með 20. janúar 2014 svo að þeir sem  
telja sig eiga hagsmuna að gæta geti kynnt sér tillögurnar og 
gert við þær athugasemdir.  Þá eru skipulagstillögurnar einnig 
aðgengilegar á heimasíðu Dalvíkurbyggðar,  
www.dalvikurbyggd.is.  Athugasemdafrestur vegna tillagna að 
deiliskipulagi beggja svæðanna er framlengdur til sama tíma.
 
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 
17. janúar 2014.  Skila skal athugasemdum skriflega á skrifstofu 
Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu, 620 Dalvík eða í tölvupósti á  
netfangið: borkur@dalvikurbyggd.is.  Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við tillögurnar innan tilskilins frests teljast þeim 
samþykkir.

 
Börkur Þór Ottósson

Sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs

AUGLÝSING
um skipulagsmál  
í Dalvíkurbyggð

Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti  
þann 7. nóvember 2013 tillögu að breytingu á aðalskipulagi  
sveitarfélagsins 1998-2018. Svínafell, Stafafellsfjöll, Brekka. 
Breytingin fellst í stækkun frístundasvæðis í landi Brekku/ 
Stafafells. Skilgreining íbúðarsvæðis  í landi Brekku.   
Ný efnistaka í landi Svínafells í Nesjum.  
Tillagan var  auglýst frá 9. september til 21. október 2013.
Greinargerð með rökstuðningi er á uppdrætti dags. 
29. október 2013 í mkv. 1:100.000. Athugasemdir bárust og 
var tekið tillit til þess að frístundabyggð er í kjarrvöxnum 
birkiskóg og hugsanlegrar flóðahættu við Hvannagil.
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til 
 staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta  
snúið sér til skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Ásgerður K. Gylfadóttir 
Bæjarstjóri 

Breyting á aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar  

1998-2018
Svínafell, Stafafellsfjöll, Brekka 

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum 
 í aðstöðu í þjónustuhúsinu á Skarfabakka

Um er að ræða útboð á aðstöðu til reksturs upplýsinga-  
og þjónustustarfsemi, til fimm ára frá og með 1. maí 2014,   
í  þjónustuhúsi fyrir farþega skemmtiferðaskipa á Skarfa-
bakka í Reykjavík. Leigjandi skal m.a. annast  
upplýsingagjöf til farþega þeirra skipa sem leggjast að 
bakkanum. 

Útboðsgögn má nálgast á skrifstofu Faxaflóahafna sf., að 
Tryggvagötu 17 í Reykjavík, frá og með mánudeginum 9. 
desember næstkomandi. Húseignin verður til sýnis í samráði 
við Faxaflóahafnir sf..

Vakin er athygli á að bjóðandi má ekki reka eigin  
ferðaþjónustu s.s. skipulagðar ferðir, afþreyingu  
eða gistingu, í samkeppni við löglega aðila í ferðaþjónustu. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxflóahafna sf.,  
Tryggvgötu 17, Reykjavík, þriðjudaginn 7. janúar 2014 
kl. 14:00.   

Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala auglýsir lausa til umsókna 
tvo þriggja ára styrki til doktorsnáms við Háskóla Íslands 
tengda Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í 
Öldrunarfræðum (RHLÖ).  

Styrkirnir einskorðast við doktorsnema og leiðbeinendur 
við Háskóla Íslands og úrvinnslu gagna Öldrunarrannsóknar 
Hjartaverndar (AGES-RS I og II) og gögn sem tengja mætti 
þeirri rannsókn. Doktorsneminn fær starfsaðstöðu við RHLÖ að 
Ægisgötu 26 og skal vinna rannsóknina þar.  Auk styrksins, sem 
nemur 265.000 krónum á mánuði í 3 ár, veitir rannsóknarstofan 
sérstakan stuðning við tölfræðilega úrvinnslu. 

AGES RS rannsókninni hefur verið lýst í greininni: 
Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study: 
multidisciplinary applied phenomics. Harris TB, Launer LJ, 
Eiriksdottir G, Kjartansson O, Jonsson PV, Sigurdsson G, 
Thorgeirsson G, Aspelund T, Garcia ME, Cotch MF, Hoffman HJ, 
Gudnason V. Am J Epidemiol 2007;165(9):1076-87.

Doktorsnemi og leiðbeinandi geta komið frá hvaða námsbraut sem 
er innan Háskóla Íslands. Doktorsneminn þarf að leggja áætlun 
um doktorsnám sem samþykkt hefur verið af rannsóknarnefnd 
öldrunarrannsóknar Hjartaverndar og viðkomandi Háskóladeild.   

Leibeinendur doktorsnema við Háskóla Íslands geta sótt um styrk 
fyrir doktorsnemaverkefni,  með því  fororði að doktorsnemi  við 
Háskóla Íslands taki við verkefninu innan sex mánaða frá veitingu 
styrks. 

Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala hefur hug á að efla doktorsnám 
á sviði öldrunarfræða með ofangreindum hætti með árlegum 
styrkveitingum. Með þessum hætti er vonast eftir því að lifandi 
samfélag myndist um öldrunarrannsóknir þar sem doktorsnemar 
geta haft stuðning hver af öðrum auk góðrar starfsaðstöðu.

Umsóknir verða metnar af sjálfstæðri vísindanefnd á vegum 
Vísinda-, Mennta- og Nýsköpunarsviðs Landspítala á samkeppnis-
grunni. Umsóknarfrestur er til  15. febrúar  2014. Styrkveiting verður 
í lok maí 2014 við sérstaka athöfn.  Frekari upplýsingar veitir Pálmi 
V. Jónsson, prófessor, formaður stjórnar  Sjálfseignarstofnunar St. 
Jósefsspítala, sími 5439410, netfang: palmivj@landspitali.is og 
skal rannsóknaráætlun send til hans. 

Styrkir til doktorsnema við  
Háskóla Íslands

Save the Children á Íslandi
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ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

KÓPAVOGSBRÚN 1 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 23. SEPT. KL. 14:00 – 15:00

Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli  
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
• Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.  
• Vandaðar innréttingar frá INN-X
• Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs.
• Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm.   
• V. 46,9 millj.  - 49,9 millj.                 Uppl. veitir Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ 
HÚS

ÚTBOÐ
Útboð 15578 - Heilsugæslan að  

Suðurlandsvegi 3, Hellu
Fasteignir ríkissjóðs, óska eftir tilboðum í endurinn-
réttingu heilsugæslunnar að Suðurlandsvegi 3, Hellu. 
Verkið innheldur rif á búnaði og innréttingum, og end-
urnýjun á innveggjum,loftum, hurðum, innrétt ingum, 
gólfefnum, raflögnum, pípulögnum, loftræstingu, 
hreinlætistækjum ofl. 

Helstu magntölur eru: 
Gólfdúkur 320 m² 
Niðurhengd loft 320 m² 
Léttir veggir 420 m² 
Hurðir 20 stk 
Innrétting 17 stk 

Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað  fimmtu-
daginn 19. desember  2013 klukkan 13.00 að viðstödd-
um fulltrúa verkkaupa. 

Verkið hefst í byrjun janúar 2013 og  skal vera að fullu 
lokið eigi síðar en 1. júlí 2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 á skrif-
stofu Ríkiskaupa, frá og með þriðjudeginum  
10. desember 2013. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaup mánudaginn  
6. janúar 2014 klukkan 14.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. Helstu magntölur eru:

Uppúrtekt:  6.000 m3
Fylling:   4.500 m3
Malbik:   5.500m2
Hellulagnir:  500 m2
Steyptar stéttir:  400 m2
Þökulögn:   5.300 m2
Ljósastaurar:  60 stk. 

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gerð stofnstígs  
meðfram Vesturlandsvegi, Litli skógur – Brúarland.  
Um er að ræða stígagerð ( 2.0 km ). Jarðvinna, malbikun 
, hellulögn og steyptar stéttar.

ÚTBOÐ
Stofnstígur meðfram Vesturlandsvegi,  

Litliskógur – Brúarland

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu  
Mosfellsbæjar Þverholti 2, 2. hæð frá og með  
þriðjudeginum 10. desember n.k: Tilboðum skal skila  
á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 14. janúar n.k  
kl: 14:00, þar sem þau verða opnuð.

Lokaskiladagur verksins er 15.06.2015

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Einstaklega falleg 166,3 ferm. 
penthouseíbúð á tveimur hæðum,  
glæsilegt útsýni.

Neðri hæð: Komið er inn í 
parketlagt hol, góðir skápar og 
skóskápur. Flísalagt bað í hólf 
og gólf með fallegri innréttingu. 
Svefnherbergi með rúmgóðum  
skápum. Stofa og borðstofa  
parketlögð með glæsilegu útsýni 
og útgeni út á svalir. Flísalagt eldhús með vandaðri innréttingu, 
flísalagt þvottahús.  
Efri hæð: Stórt sjónvarpshol og góðar svalir, stórt herbergi með 
vönduðum skápum, flísalagt bað inn af svefnherberginu með 
fallegri innréttingu. (kjörið fyrir unglinginn) Íbúðinni fylgir stórt 
stæði í bílageymslu, dekkjageymsla og mjög stór geymsla. 
Frábært útivistarsvæði, golfvöllur, frábærar gönguleiðir og stutt 
í margskonar þjónustu.  
Möguleiki að taka minni íbúð uppí. 
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús  GSM 892-3467 eða 
magnus@midbaer.is

Barðastaðir 9, 
112 Reykjavík

Barðastaðir 9, 112 Grafarvogur. Verð: 45.000.000 

TIL SÖLU                      

ÚTBOÐ

Tilboðseyðublöð ásamt myndum og nánari  
tækniupp-lýsingum eru einnig aðgengileg á heimasíðu  
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík   
fyrir kl. 10.00 þann 17. desember 2013 þar sem þau verða  
opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í tvo dráttarbíla og einn bíl til að hlaða varningi  
um borð í flugvélar í eigu Landhelgisgæslu Íslands sem  
staðsettir eru á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Óskað er 
eftir tilboðum í búnaðinn. Tilboðsfjárhæð skal innifela kostnað 
við búnaðinn og að fjarlægja hann.  

Búnaðurinn selst í því ástandi sem hann er í.  

Búnaðurinn verður til sýnis hjá Landhelgisgæslu  
Íslands/Keflavíkurflugvelli en nánari upplýsingar  
veitir Hjalti Garðarsson á skrifstofutíma í síma 693 5905. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila  
og hjá Ríkiskaupum.

15584 – Dráttarbílar og áhleðslubíll

Sorpa bs. óskar eftir tilboðum í verkið:

Viðtaka á spilliefnum af endur-
vinnslustöðvum 2014-2018.

Verkið fellst í viðtöku, meðhöndlun og flutningi  
á spilliefnum.

Útboðsgögn fást á vikt við móttökustað Sorpu frá og 
með 10. desember 2013 með skráningu  samskiptaaðila 
bjóðanda í útboði. Opnun tilboða: 23. desember 2013 kl. 
11:00 hjá Sorpu bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
15556 – KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR - 

ELDSNEYTISLÖGN Í FLUGHLAÐ 
Ríkiskaup, fyrir hönd Isavia ohf., óska eftir tilboðum í verkið: 
Keflavíkurflugvöllur – eldsneytislögn í flughlað. 
Um er að ræða að koma fyrir eldsneytislögnum, í jörð og í flug-
hlað, til áfyllingar eldsneytis á flugvélar. Verkið er sérhæft þar 
sem miklar kröfur eru gerðar til efnis og vinnu við niðursetningu 
og frágang. 
Verkið felst í að ljúka hringtengingu eldsneytisdreifikerfinu sem 
byrjað var á 2008, ásamt því að koma fyrir nýjum afgreiðslubrun-
num fyrir flugvélar í nýtt flughlað. 
Verktaki skal annast alla jarðvinnu, leggja til sérhæfð stálrör, 
leggja lagnir, og koma fyrir afgreiðslu- og tengibrunnum. Hann 
skal ganga frá tengingum og gera allar nauðsynlegar prófanir. 
Miklar kröfur eru gerðar til suðuvinnu við lagnir. 
Verkkaupi leggur til alla brunna, með þeim lokum og teng-
istykkjum, sem þeim tilheyra.   
Jarðvinnuverktaki á vegum verkkaupa sér um endalegan frá-
gang yfirborðs flughlaða. 
Verkið er unnið inni á flugverndarsvæði Keflavíkurflugvallar, með 
tilheyrandi kröfum. 

Helstu magntölur 
Upprif malbiks 72 m3 
Upprif á steyptu flughlað 90 m2 
Upprif á steyptu þrifalagi 400 m2 
Uppgrafið efni ekið á jarðvegstipp 1.000 m3 
Losun á klöpp 150 m3 
Fylling með aðfluttu efni 1.050 m3 
Lagning og frágangur röra DN200 270 m 
Lagning og frágangur röra DN2050 327 m 
Niðursetning brunna 10 stk 
Röntgenmyndir 34 stk 
Frágangur PE kápu á samskeytum 
og tengistykkjum  111 stk 

Nánari upplýsingar  er að finna í útboðsgögnum  sem verða 
aðgengileg á vef  Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðvikudaginn 
11.12.2013 

Tilboð verða opnuð 14.janúar 2014 kl. 15:00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim bjóðendum, 
sem þess óska. 

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

Háaleitisbraut 20

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, laugardaginn  frá 13:30-14:00 
Góð 117,3 fm. íbúð á fjórðu hæð ásamt 21 fm. bílskúr. Húsið er 
steinsteypt í góðu ásigkomulagi.  Fjögur svefnherbergi eru í 
eigninni. Útgengt á suðvestur svalir úr stofu, frábært útsýni.
Stutt í skóla, leikskóla og alla þónustu.
Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali    





Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Lynghagi 4
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Hörðukór - Til leigu - laus strax

Falleg 5. herb. sérhæð, ásamt góðum bílskúr, á vinsælum 
stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er með 3 svefnherbergi 
2 stofur Tvær svalir og sjávarútsýni. Húsinu hefur verið vel 
viðhaldið og er í góðu standi. Samtals 147,5 fm. V. 46.5m. 
Uppl. Gylfi Þórisson í síma 822-0700 eða gylfi@midborg.is

Mjög falleg 4. herb. 124 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli á 
eftirsóttum stað í Kópavogi. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur. 
Íbúðin er laus til afhendingar og leigist til 31. júlí 2014.  
Áhugasamir eru beðnir að senda inn leigutilboð á  
gisli@llaw.is.  

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Strikið 10, Garðabæ, 60 ára og eldri. 

Opið hús i dag milli 13.00 og 13.30
Sérlega falleg 92,8 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í þessu vinsæla 
fjölbýli ætlað 60. ára eldri. Vandaðar innréttingar, stórar 
stofur. Yfirbyggðar svalir. Mikil og góð sameign.  
Frábær staðsetning.   
Íbúð merkt 307. Verð 28,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Hlynur s. 698 2603.

OPIÐ HÚS

Glæsileg og vel skipulögð 108 fm endaíbúð með 30 fm svölum við Laugardalinn 
með fallegu útsýni. Íbúðin var algjörlega endurnýjuð árið 2008 á vandaðan og 
smekklegan hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing innfelld.   
Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl. árum.  Verð. 39,8 millj. 

Kjartan Hallgeirsson 
s.824-9093 
kjartan@eignamidlun.is

Garðar Kjartansson 
s.853-9779 

Laugarásvegur 1 
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð.

Glæsileg 188,2 fm. “penthouseíbúð” á 5. hæð að 
meðtaldri 8,8 fm. sér geymslu í kjallara í góðu lyftuhúsi 
við lækinn í Hafnarfirði auk tveggja 75 fermetra þakgarða 
og 31,6 fermetra bílskúrs. Glæsilegt útsýni er yfir tjörnina 
og yfir bæinn. Stórar og glæsilegar stofur. Eldhús með 
vandaðri eikarinnréttingu og vönduðum tækjum. Þrjú 
herbergi. Stórir og miklir gluggar gera íbúðina afar bjarta 
og skemmtilega. Lofthæð í allri íbúðinni er um 3,7 metrar.  
  

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, FRÁ KL. 15:00-16:00

GLÆSILEG „PENTHOUSEÍBÚÐ“. 

EINA ÍBÚÐIN Á HÆÐINNI.  

LÆKJARGATA 30 – HAFNARFIRÐI

Verð 74,9 millj

Íbúð merkt 0501. 
Sigurður á bjöllu

Verið velkomin

Lagt er fyrir heitum 
potti á svölum.

Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtu-
num að meðtöldum tveimur geymslum í kjallara. Íbúðin 
að innan og húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð á 
sl. árum og er í mjög góðu ástandi. Mikil lofthæð eða um 
2,85 metrar. Rósettur í loftum. Lökkuð furugólfboð. Stórar 
nýlegar svalir til suðvesturs út af borðstofu. Hús nýlega 
málað að utan    Íbúð sem vert er að skoða

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
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www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, FRÁ KL. 14:00-14:30

4RA HERBERGJA EFRI HÆÐ
ÞINGHOLTSSTRÆTI 24. 

Verð 38,5 millj

Íbúðin verður til 
sýnis í dag

Verið velkomin

sími: 511 1144

Óska eftir stóru einbýlishúsi 

með möguleika á auka íbúð 

og helst rúmgóðum bílskúr

Í Garðabæ, Kópavogi, eða póstnr. 
105, 108, 110, 112, 113  Reykjavík.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is


