
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Forstjóri SkiptaORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki 
sem hefur skipað sér í fremstu röð á 
sínu sviði í heiminum. ORF hefur þróað 
einstaka erfðatækni til að framleiða 
vaxtarþætti og önnur líftækniprótein 
í byggi. Fyrirtækið framleiðir og selur 
ISOkine™ vaxtarþætti sem eru notaðir 
í stofnfrumurannsóknir um allan heim.
Vaxtarþættirnir eru einnig notaðir í EGF og 
BIOEFFECT® húðvörur dótturfyrirtækisins 
Sif Cosmetics, sem náð hafa einstökum 
árangri á alþjóðlegum snyrtivörumarkaði. 
 
Hjá ORF Líftækni og Sif Cosmetics 
starfa nú 37 starfsmenn.  ORF Líftækni 
hf. er ungt og vaxandi fyrirtæki, þar 
sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla 
möguleika á framþróun í starfi fyrir 
dugmikla og áhugasama starfsmenn. 
 
www.orf.is og www.egf.is

Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröfur:

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í 
síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  
Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Bókari

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

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

VAKTSTJÓRI Í KERSKÁLA

VERKSVIÐ OG ÁBYRGÐ:
• Umsjón með daglegum rekstri vaktarinnar
• Öryggismál
• Mannauðsmál vaktarinnar
• Umsjón og eftirlit með tækjabúnaði
• Skýrslugerð og tölfræðileg úrvinnsla
• Þátttaka í stefnumótun og ýmsum sameiginlegum 

verkefnum innan fyrirtækisins

Norðurál leitar að metnaðarfullum og reyndum 
stjórnanda í kerskála fyrirtækisins. Um er að ræða 
framtíðarstarf við margþætt og krefjandi verkefni.

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran 
starfs anda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð 
starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður 
og fagmennska er í fyrirrúmi.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun
• Menntun á tæknisviði, vélfræðimenntun eða 

sambærileg menntun
• Öryggisvitund og snyrtimennska
• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa rúmlega 500 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

Umsóknarfrestur til og með 13. apríl. Leggja 
skal inn umsókn á www.nordural.is. Farið verður 
með umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum 
verður svarað.

Almennar upplýsingar um starfið veitir Valka  
Jónsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 430 1000.



sími: 511 1144

Spennandi störf í upplýsingatækni
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Rekstrarstjóri UT 

VÍS hefur útvistað tækniþjónustu sinni og leitar að aðila til að fylgja 

eftir framþróun og nýtingu upplýsingatækni í starfseminni og  leita 

nýrra tækifæra til hagræðingar og sveigjanleika. Viðkomandi heyrir undir 

deildarstjóra Upplýsingatækni og kemur að mótun stefnu um hagnýtingu 

upplýsingatækni í rekstri fyrirtækisins.

Starfssvið:

� Ber ábyrgð á og hefur  eftirlit með útvistunar- og þjónustusamningum 

 m.t.t. þjónustugæða og kostnaðar

� Mótun stefnu um notendabúnað starfsmanna og innkaupastýring

� Umsjón með fjarskiptasamningum fyrirtækisins

� Almennt kostnaðareftirlit og samþykkt reikninga

� Samskipti við innlenda og erlenda tæknibirgja

� Verkefnastjórn í upplýsingatækniverkefnum 

� Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:

� Háskólamenntun sem nýtist í starfi

� Krafa um haldgóða reynslu af útvistun og gerð útvistunarsamninga

� Hefur frumkvæði og leggur áherslu á stöðugar umbætur

� Greinir og metur tækifæri út frá tölulegum gögnum

� Setur fram upplýsingar á skipulegan og skilmerkilegan hátt

� Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

Sérfræðingur í vöruhúsi gagna

Leitað er að öflugum einstaklingi til að taka þátt í frekari uppbyggingu á vöruhúsi 

gagna.  Viðkomandi tilheyrir teymi innan Upplýsingatækni sem sérhæfir sig í 

hagnýtingu gagnagrunna.  

Starfssvið:

� Innleiðing og umsjón með skýrsluskilum til FME

� Umsjón og ábyrgð á framsetningu á mælikvörðum félagsins

� Ráðgjöf og aðstoð við ýmis verkefni þar sem vöruhús gagna nýtist við 

 ákvarðanatöku og vinnslu 

� Ýmis ferlavinna til að samræma gögn úr vöruhúsi gagna

� Þróa gagnasöfn vegna tölfræðilegra greininga og stuðla að aukinni og 

 skilvirkari notkun gagnanna

Menntunar- og hæfniskröfur:

� Háskólamenntun í  tölvunarfræði, tölfræði eða stærðfræði skilyrði 

� Haldgóð reynsla af ferlavinnu, tölfræði og gagnagrunnum 

� Þekking og reynsla af MS-SQL eða Oracle

� Reynsla af XBRL er kostur

� Mikil þjónustulund og metnaður í starfi 

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 

Ráðninga, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Agla S. Björnsdóttir (agla.

bjornsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

VÍS er framsækið þjónustufyrirtæki með 40 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina 
lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til 
að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS felur starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

VÍS leitar að öflugum liðsmönnum í spennandi störf í upplýsingatækni á Þróunarsviði. Í samræmi við 
jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
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Vélamaður - Bílstjóri 
Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:

 1. Vélamanni á malbikunarvél
 2. Bílstjóra á trailer

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870 
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Malbikunarstöðin Höfði HF
Sævarhöfða 6-10  •  110 Reykjavík  •  Sími: 587 5848  •  Fax: 587 5576

Pósthólf 10032  • 130 Reykjavík  •  Kt. 581096-2919  •  Vsk: 52200 Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapas barinn sækist eftir
öflugum vaktstjóra í eldhús.
Við leitum af lærðum matreiðslumanni með 
reynslu af stjórnunarstörfum. Viðkomandi þarf að 
vera jákvæður, vinna vel í hóp og undir miklu álagi.

VAKTSTJÓRI Í ELDHÚS

RESTAURANT- BAR

Upplýsingar í síma 551 2344.

Matreiðslumaður á 101 Restaurant
101 hotel óskar ef tir að ráða matreiðslumann  
á veitingastað hótelsins. Unnið er á 2-2-3 vöktum.
 
Starfshlut fall er 100%.
 
Leitað er að sjálfstæðum, stundvísum og áreiðanlegum 
einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna á spennandi og 
framsæknum veitingastað. 
 
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á  
job@101hotel.is fyrir 14. apríl 2014.
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Hefur þú lokið háskólaprófi?fuefH (B.A./B.S./B.Ed.)
Við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er boðið upp á tveggja ára 
meistaranám sem veitir þér starfsréttindi að námi loknu

» Leikskólakennari 
Menntunarfræði leikskóla M.Ed. er tveggja ára 120 eininga nám og ætlað þeim sem lokið hafa
B.A./B.S./B.Ed. prófi. Hægt er að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur
og vettvangsnám.

» Grunnskólakennari 
Kennslufræði grunnskóla er 120e meistaranám í náms- og kennslufræði og er ætlað þeim sem hafa 
lokið bakkalárgráðu (B.A./B.S./B.Ed.) sem felur í sér að minnsta kosti 120e í kennslugrein grunnskóla.
Gráðan veitir einnig heimild til að kenna viðkomandi grein í fyrstu áföngum framhaldsskóla. Hægt er 
að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur og vettvangsnám.

» Framhaldsskólakennari 
Námið er ætlað þeim sem vilja afla sér réttinda til að kenna sérgrein sína í framhaldsskóla og heim-
ildar til að kenna hana á unglingastigi í grunnskóla. Í náminu fléttast saman bóklegt nám og starfs-
þjálfun á vettvangi. Gráðan veitir heimild til að kenna í framhaldsskóla. Námið veitir réttindi til að
kenna sérgrein í framhaldsskóla og heimild til að kenna hana á unglingastigi í grunnskóla.

Kjarnanámskeið eru kennd í staðnámi en 
að öðru leyti er val milli stað- og fjarnáms.

Við inntöku í framhaldsnám á meistarastigi 
gildir sú meginregla að umsækjandi hafi 
lokið fyrstu háskólagráðu (B.A./B.S./B.Ed.). 

Kennsla á þessum námsleiðum fer fram á 
íslensku og er kennt í staðnámi og fjarnámi.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl
Sótt er um á heimasíðu Háskóla Íslands www.hi.is

» Nánari upplýsingar veitir Sigríður Pétursdóttir deildarstjóri
Kennaradeildar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
í síma 525 5917 eða í tölvupósti kennaradeild@hi.is

Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólinn Hulduheimar auglýsir eftir 

aðstoðarleikskólastjóra frá og með 1. júní  2014.

Meginverkefni: 
• Staðgengill leikskólastjóra.
• Ber ásamt leikskólastjóra ábyrgð á rekstri leikskólans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og 
skipulagningu skólastarfsins. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi áskilin. 
• Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum. 
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum. 
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar veitir Kristrún Hafliðadóttir, sími 480 3283  
og kristrunh@arborg.is.
Áhugasamir geta sent umsóknir á netfang hennar og/eða í pósti 
merktum Leikskólinn Hulduheimar v/aðstoðarleikskólastjóra, 
Erlurima 1, 800 Selfoss.

Umsóknarfrestur er til  23. apríl 2014. 
Starfið hentar jafnt körlum sem konum. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

  

STARFSMAÐUR 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða starfsmann  
í pappírsskurð og frágang sem fyrst.  

Upplýsingar gefur Erlingur í síma 897 6848  
eða á erlingur@litrof.is.

LITRÓF
p r e n t s m i ð j a
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Labelling Manager
Lyfjaupplýsingadeild  (Prescribing and Patient Information) tilheyrir 

skráningarsviði og ber ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar verið er að sækja um 
markaðsleyfi fyrir lyf á alþjóðavísu sem og viðhald á lyfjaupplýsingum eftir veitingu markaðsleyfa. 

Til lyfjaupplýsinga telst samantekt um eiginleika viðkomandi lyfs, áletrun umbúða og upplýsingar í 
fylgiseðli sem ætlaður er notendum lyfsins. Megin samskiptatungumál deildarinnar er enska  

og lyfjaupplýsingatextar eru unnir á ensku. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. 
 

Helstu verkefni:

      Gerð lyfjaupplýsinga vegna umsókna um markaðsleyfi

      Viðhald lyfjaupplýsinga eftir veitingu markaðsleyfa

      Tryggja að reglum, leiðbeiningum og fyrirmælum ESB/EES  
         sé fylgt hvað varðar lyfjaupplýsingar

      Eftirfylgni með að verklagsreglum Actavis sé fylgt hvað  
        varðar lyfjaupplýsingar 
   
Við leitum að einstaklingi 

      með háskólamenntun í lyfjafræði, læknisfræði  
       eða öðrum heilbrigðis-/lífvísindum

      með mjög góða enskukunnáttu, önnur  
      tungumálakunnátta er kostur

      með reynslu af textagerð

      sem er nákvæmur og sjálfstæður  
      í vinnubrögðum

      með góða almenna tölvukunnáttu 

      með þekkingu á lyfjaskráningum,  
      lyfjagát eða klínískum  

     rannsóknum

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

 
Starfið tilheyrir deildinni DRA Life Cycle Management 

sem er á skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er að sjá um 
breytingaumsóknir og almennt viðhald á markaðsleyfum Actavis lyfja 

bæði fyrir viðskiptavini Actavis og eigið vörumerki hvort sem er innan eða utan 
Evrópusambandsins.

Helstu verkefni:

      Aðstoð við almenna skipulagningu breytingaumsókna

      Uppfærslur í gagnagrunna

      Aðstoð við upplýsingagjöf og ráðgjöf

      Önnur verkefni er varða breytingaumsóknir 
  
Við leitum að einstaklingi 

      með stúdentspróf eða lyfjatæknimenntun og reynslu sem nýtist í starfi

      með mjög góða enskukunnáttu 

      með reynslu af skrifstofustörfum og erlendum samskiptum

      sem er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum 

      með góða tölvukunnáttu

Officer

Business Development Manager
Medis leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hóp um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. 

Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna 
til annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 300 milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru 

öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims. Medis varð í þriðja sæti 462 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem 
Creditinfo setti til að fá vottun sem Framúrskarandi fyrirtæki 2013. Medis lenti í fyrsta sæti árið 2011 og árið 2012.

Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum 
Actavis til annarra lyfjafyrirtækja um allan heim.

Ferilskrár fyrir þetta starf skulu vera á ensku.
 

Helstu verkefni:
      Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini 
      Samningaviðræður 
      Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð  
      Samskipti við starfsfólk Medis og Actavis hérlendis sem erlendis 

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun í lyfjafræði eða sambærilega menntun 

      með starfsreynslu á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta (kostur) 

      með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu 

      sem vinnur vel undir álagi og hefur hæfni til að fylgja verkefnum eftir 

      sem býr yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni 

      sem er sveigjanlegur og setur ferðalög ekki fyrir sig 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 13. apríl nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.is       

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
   snyrtilegan og öruggan vinnustað 

    fjölskylduvænt starfsumhverfi
    góðan starfsanda

    gott mötuneyti
    fræðslu og þjálfun
    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
    sem sinna heilsuvernd starfsmanna

    árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
    auk fræðslustyrks

    öflugt starfsmannafélag

Kíkið á  
eiri laus störf á  
www.actavis.is

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

w www.actavis.is 
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VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?
Bílaleigur AVIS og Budget óska eftir liðsmönnum

Vaktstjóri í Reykjavík
Helstu verkefni:

Almennar hæfniskröfur:

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is merkt „Þjónustuver“.
Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2014.
Reynsla og áhugi á ferðaþjónustu er kostur.

Sölu- og þjónustufulltrúi í þjónustuveri
Helstu verkefni:

Almennar hæfniskröfur:

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is merkt „Vaktstjóri“. Laus er staða skólastjóra Súðavíkurskóla  
á næsta skólaári (2014-2015)  

vegna námsleyfis. 
 

Súðavíkurskóli er samrekinn grunn- leik- og tónlistardeild 
með samtals 35 nemendur. Samkennsla árganga er í 
flestum fögum. Í starfssviði felst fagleg stjórnun og ábyrgð 
á daglegum rekstri. Gert verður ráð fyrir kennslu á sérsviði 
umsækjanda í allt að 12 stundir á viku. Ráðingartíminn er 
eitt ár, frá 1. ágúst 2014 til 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum SÍ.
 
Súðavíkurskóli vinnur eftir skólastefnu uppbyggingarstefnu-
nar, „Uppeldi til ábyrgðar“. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir sveitarstjóri í síma 
450-5900. 

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi, framhaldsmenntun í  
 sérkennslufræðum æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni og þekking  
 á verkferlum.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.

Náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af leyfisbréfi fylgi 
umsókn. 
Umsókn um starfið skal send bréflega til Súðavíkurhrepps, 
Grundarstræti 3, 420 Súðavík, merkt:  
Fræðslu og tómstundanefnd. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2014. 

Mat á umsóknum og forgangur til starfsins.
Við ráðningu verður tekið tillit til menntunnar, starfsferils, stjórnunarreynslu,  
viðbótarmenntunnar og starfshæfni umsækjanda. Grunnskólakennari sem hefur 
sérhæft sig til  sérkennslu mun hafa forgang við ákvörðun um ráðningu.

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. óskar eftir öflugum sölumanni til starfa.

Meðal verkefna er eftirfarandi: 
- Fyrirtækjaheimsóknir. 
- Taka á móti viðskiptavinum. 
- Ráðgjöf til viðskiptavina. 
- Afla nýrra viðskiptavina.

Þekking og hæfni: 
- Reynsla og þekking á prentverki. 
- Reynsla og þekking á sölumennsku. 
- Jákvæðni, metnaður og fagmennska. 
- Frumkvæði og dugnaður. 
- Heiðarleiki.

Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu 
og þekkingar umsækjenda.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.  
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmda stjóri  
mann auðs sviðs, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn.  
Umsóknarfrestur er til 16. apríl n.k.

Öflugur sölumaður  
óskast

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirVerkefnastjóri hjá Coromatic AS í Noregi

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

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Óskum eftir að komast í samband við verkefnastjóra á sviði bygginga- eða rafmagns-
verkfræði. Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði og er staðsett á Oslóarsvæðinu.
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| ATVINNA | 

Vilt þú vinna við bíla en forðast að óhreinka hendurnar?

Við leitum að aðila í starf tjónamatsmanns ökutækjatjóna. Starfið 
felst í að þjónusta viðskiptavini okkar sem lenda í ökutækjatjóni. 
Í boði er krefjandi starf þar sem samstilltur hópur vinnur saman 
að því að veita frábæra þjónustu.
 

Helstu verkefni:
· Samskipti við viðskiptavini og verkstæði
· Að yfirfara tjónamat frá verkstæðum
· Kaup og sala á ökutækjum eftir tjón
· Þátttaka í mótun verklags og þjónustu til viðskiptavina
 

Hæfniskröfur:
· Menntun á sviði bílgreina, s.s. bifreiðasmíði, bílamálun eða bifvélavirkjun
· Reynsla af tjónaviðgerðum og/eða vélaviðgerðum
· Reynsla eða þekking af viðskiptum með notuð ökutæki
· Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Góð tölvukunnátta og reynsla af Cabas tjónamatskerfinu er kostur
 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Þorsteinsson, forstöðumaður 
ökutækjatjóna, í síma 844 2075 eða gudmundur.thorsteinsson@sjova.is.  
Umsókn skal fylla út á www.sjova.is og merkja „Tjónamatsmaður ökutækjatjón“  
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl nk.

TJÓNAMATSMAÐUR 
ÖKUTÆKJATJÓNA

Fjölbreytt verkefni

Góður starfsandi

Skemmtilegt 
vinnuumhverfi 
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Starfssvið:
• Mótun innkaupastefnu fyrir vöruflokka Marel
• Val og mat á birgjum og þjónustuaðilum 
• Samningar og samskipti við birgja og þjónustuaðila og 

eftirfylgni með samningum
• Greining á markaði og mat á framtíðarmöguleikum í innkaupum
• Þarfagreining og mat á gæðum aðkeyptrar vöru og þjónustu 
 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun eða tæknimenntun
• Reynsla af aðfanga - og innkaupastjórnun 

er nauðsynleg
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna í alþjóðlegu umhverfi

Aðfanga- og birgjastjóri (Strategic Purchaser)

Umsóknarfrestur er til  og með 21. apríl nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Örn Sigurbjörnsson, tomas.sigurbjornsson @marel.com, í síma 563 8000.

www.marel.com

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

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

Aðfanga- og birgjastjóri  tilheyrir alþjóðlegu teymi innkaupaaðila sem móta og viðhalda 
aðfangakeðju Marel í samræmi við innkaupastefnu fyrirtækisins.   

Starfið getur falið í sér talsverð ferðalög erlendis.
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Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. apríl. 

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

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Haldbær reynsla af stjórnunarstörfum
•  Reynsla og þekking á sviði ferðaþjónustu
•  Áhugi á útivist og fjallamennsku
•  Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagsfærni
•  Sveigjanleiki og hæfni til að vinna undir álagi
•  Færni í samskiptum og framkomu
•  Góð tungumálakunnátta
•  Góð Excel-kunnátta

Starfssvið
•  Daglegur rekstur
•  Starfsmannamál
•  Sölu-, markaðs- og kynningarmál
•  Sókn á nýja markaði, innlenda og erlenda
•  Vöruþróun og samningagerð
•  Opinber samskipti fyrir hönd fyrirtækisins

Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar 
eftir að ráða framkvæmdastjóra

CCP is looking for a bookkeeper to fill a temporary position through March 2015 to cover 
maternity leave and that likes working in a casual, dynamic environment surrounded by 
imaginative people in the computer gaming industry. The person in this role needs to be 
familiar with basic accounting practices and procedures, checks and balances, segregation 
of duties and be comfortable working within those parameters.  

For more information:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
 
To submit your application  
please visit ccpgames.com/jobs 

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

CCP was founded in the summer of 1997 with the goal of becoming a leading massively multiplayer 
game company. With the launch of EVE Online in May 2003, CCP has established itself as one of the 
leading companies in the field, winning numerous awards and receiving critical acclaim worldwide.

Duties
• Purchase order and payables processing for approval  
   and posting
• Assisting with investigating and resolving purchase order 
   and payable invoice discrepancies and deficiencies
• Assisting with accounts payable and cash reconciliations
• Reconciling general and subsidiary ledger accounts’ detail 
   with external data sources
• Assisting team in monthly financial reporting and the 
   annual audit processes
• Performing various administrative tasks in conjunction with 
   others in the accounting department
• Generate various reports and provided contextual analysis 
   for senior management team, Ad hoc projects as assigned

Education/Experience /Skills
• Minimum of two year experience in bookkeeping including 
   accounts payable, general ledger and financial reports.
• Experience in performing bookkeeping duties in multi-national 
   company or previous experience in an accounting firm a plus
• Experience with Microsoft Dynamics NAV ERP system preferred
• Good understanding of VAT and tax requirements in  
   Iceland required
• Strong MS Excel skills required
• Strong overall computer skills
• Excellent interpersonal/communication abilities
• Must have excellent time management, organizational and 
   analytical skills
• Strong attention to detail
• Be able to speak and write English fluently

Bookkeeper

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. apríl. 

Hreint sakavottorð er skilyrði

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

Starfssvið
• Yfirsýn, daglegur rekstur og stýring á DHL Global Forwarding, 
   flug- og sjófrakthluta DHL Express Iceland í samvinnu við sölustjóra
• Ábyrgð á að fraktdeildin nái tilsettum markmiðum (þjónustugæði, 
    framleiðni, tekjur, kostnaður) 
• Samskipti við birgja/farmflytjendur, innlenda sem erlenda
• Ábyrgð á bakvinnslu

DHL leitar að umsjónarmanni fraktdeildar 

DHL býður viðskiptavinum sínum upp á sveigjanlegar heildarlausnir sem byggja á 
sérþekkingu á sviði hraðsendinga, sjó- og flugfraktar. Þjónustunet fyrirtækisins nær til meira 
en 220 landa og svæða. Yfir 93.000 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu um heim allan. Hjá DHL 
á Íslandi starfa um 50 manns og góður starfsandi einkennir vinnustaðinn sem býður upp á 
alþjóðlegt og krefjandi starfsumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Haldbær reynsla af flutningsmarkaði skilyrði 
•  Háskólamenntun æskileg
•  Leiðtogahæfileikar eða reynsla af stjórnun 
•  Áreiðanleiki, metnaður og drifkraftur 
•  Framúrskarandi þjónustulund og lipurð í  
     mannlegum samskiptum 
•  Gott vald á íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli 
•  Góð almenn tölvukunnátta, kunnátta í Navision æskileg 



Árbæjarskóli skólaárið 2014 – 2015

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.

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk koma  
saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna  
mismunandi stöfum í þágu nemenda.
Allt starf Árbæjarskóla byggir á teymisvinnu þannig að mikil samvinna ríkir um alla þætti skólastarfsins.   

Lausar eru eftirtaldar kennarastöður við Árbæjarskóla:
• Staða stærðfræðikennara á mið -  og unglingastigi
• Staða textílkennara
• Staða kennara á mið - og unglingastigi til kennslu íslensku, samfélagsfræði og stærðfræði.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, 

fagstjóra og stigstjóra viðkomandi skólastigs. 
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og  

samstarfsmönnum. 
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra  

og annað fagfólk. 

Hæfniskröfur: 
• Menntun og hæfni til kennslu á öllum aldursstigum 

grunnskóla.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.  
• Faglegur metnaður. 
• Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, i síma 4117700 eða með því að senda fyrirspurnir  
á thorsteinn.saeberg@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2014. 

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
óskar eftir að ráða 

FORSTÖÐUMANN REKSTRARSVIÐS

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjón-
ustufyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga 
ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur 
auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur 
hópur starfsfólks með breiða þekkingu og reynslu af 
ferðaþjónusturekstri.

Til rekstrarsviðs heyrir rekstur hópferðabifreiða, rekstur 
verkstæðis og rekstur fasteigna félagsins. Hlutverk 
forstöðumanns er að leiða starf rekstrarsviðs undir 
yfirstjórn framkvæmdastjóra félagsins. 

 Helstu verkefni forstöðumanns eru eftirfarandi:
 - dagleg stjórnun og rekstur sviðsins
 - gerð rekstrar- og viðhaldsáætlana
 - þátttaka í stefnumótun og innleiðing gæðakerfa
 - mannauðsmál
 
 Menntunar og hæfniskröfur:
 - víðtæk reynsla og þekking af rekstri og stjórnun
 - menntun sem nýtist í starfi
 - hæfni í að leiða verkefni og innleiða breytingar
 - reynsla í áætlanagerð og færni í notkun töflureikna  
  (excel)
 - nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 - samskipta- og leiðtogahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á 
umsækjanda ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Stefán Gunnarsson, framkvæmdastjóri, en umsóknum 
skal skilað á netfangið stefan@gjtravel.is 

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Hjallastefnan auglýsir ef tir körlum og konum til starfa 
með leik- og/eða grunnskólakennaramenntun.

Einnig er óskað eftir fólki til starfa sem er með aðra 
sambærilega menntun sem og ófaglærðum barngóðum 
einstaklingum.

Hjallastefnan rekur nú tólf leikskóla og fimm grunnskóla 
víða um land. Allir skólar Hjallastefnunnar star fa að  
sameiginlegu markmiði en sjálfstæði skólanna  
er mikið.  
Jafnrét tisuppeldi, jákvæðni, agi, skapandi hugsun,  
félagsþjálfun og einstaklings styrking eru innviðir í  
hugmyndafræði Hjallastefnunnar, öllum börnum  
til hagsbóta. 

Starfsfólk Hjallastefnunnar trúir því staðfastlega að 
starf þeirra skipti miklu máli og að það sé með vinnu 
sinni að skapa betri framtíð fyrir komandi kynslóðir. 
Hæfniskröfur og viðhorf 
       •  Hæfni í mannlegum samskiptum.
       •  Gleði og jákvæðni.
       •  Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
       •  Frumkvæði, áræðni og metnaður.
       •  18 ára aldurstakmark. 
       •  Brennandi áhugi fyrir jafnrét ti.
       •  Stundvísi.
       •  Snyr timennska.
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2014.
  
Vinsamlegast sækið um starf með því að senda  
tölvupóst á starf@hjalli.is. Ef óskað er ef tir að  
vinna í ákveðnum skóla Hjallastefnunnar þá eru  
umsækjendur beðnir um að senda umsókn á  
netfang þess skóla sem um ræðir. 

Nánari upplýsingar um hvern skóla má finna á  
heimasíðunni www.hjalli.is

Um er að ræða framtíðarstarf.  
 
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlökkum til að fá umsókn frá þér!
www.hjalli.is

Vörður leitar að öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi til að vinna í 
hópi metnaðarfullra starfsmanna sem sinna sölu og þjónustu við fyrirtæki, 
einstaklinga og stofnanir. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi. Sölustjóri 
starfar undir stjórn framkvæmdastjóra sölu og þjónustu og í samvinnu við 
önnur svið fyrirtækisins.

Starfssvið

• Uppbygging og stýring á sölumálum félagsins.

• Greining á markaði og þörfum viðskiptavina.

• Utanumhald sem snýr að innri og ytri dreifileiðum.

• Aðkoma að fræðslu er varðar sölu og þjónustumál.

Hæfniskröfur

• Menntun á sviði viðskiptafræða eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af  sölu- og þjónustumálum nauðsynleg.

• Samskiptahæfni.

• Frumkvæði og árangurssækni.

• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 11. APRÍL.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Atli Örn Jónsson, framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs, 

atli@vordur.is og Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri, harpa@vordur.is

Vinsamlega fyllið út umsóknir á vordur.is.

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordik. Félagið hefur vaxið 

hratt á undanförnum árum og í dag starfa um 70 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er 

áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti 

félagsins á komandi árum. Hjá Verði er gildandi jafnréttisstefna sem stuðlar að því að 

einstaklingar njóti sömu launakjara og starfstækifæra óháð kyni. Félagið hefur hlotið 

Jafnlaunavottun VR sem staðfestir það launajafnrétti sem ríkir hjá félaginu.
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR

SÖLUSTJÓRI

VEISTU 
HVAÐ ÞÚ VILT?



Dýralæknir nautgripa- 
       og sauðfjársjúkdóma

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni í 100% starf sérgreinadýralæknis 
nautgripa- og sauðfjársjúkdóma með aðsetur á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

21. apríl 2014

www.mast . is

Árvekni

Framsækni

Traust

Gegnsæi

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 80 starfsmenn.

Skipstjóri / Vélstjóri
Dögun ehf. leitar að skipstjóra og yfirvélstjóra á rækju-
skipið RÖST SK-17.  Leitað er að skipstjóra með reynslu 
af togveiðum, helst á rækju.  
Vélstjóri þarf að vera með a.m.k. VS-III réttindi og með 
reynslu til sjós, helst sem yfirvélstjóri.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
reyktal@reyktal.is.   
Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og  
Ólafur Óskarsson í síma 588-7666.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Kvarnir ehf. óska eftir starfsmanni 
 

á þungavörulager. Sumarstarf, en möguleiki á 
framtíðarstarfi. Kröfur eru um hreint sakarvot torð, 
almenn ökurét tindi, ly f tararét tindi, mjög got t vald á 
íslensku, heiðarleika, stundvísi og líkamlega hreysti 
og styrk. Rét tindi á byggingarkrana til bóta, en ekki 

nauðsynleg.  Uppl á virkum dögum milli kl. 8 og 17  
í símum 861-6665 og 896-6652 .

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun og þjónustuver

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum starfsmönnum til að taka dansinn með 
okkur í verslunum og þjónustuveri Nova. Draumastarf fyrir þá sem hafa gaman að 
því að umgangast fullt af fólki og hafa nóg að gera. Í þjónustuverinu er ekki verra 
að elska að tala í síma. Framtíðarstarf, fullt starf og unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:

Lífsgleði, metnaður og keppnisskap! Söluhæfileikar og þjónustulund. Góð 
tölvukunnátta. Áhugi á snjallsímum og dótinu sem við erum að selja er 
nauðsynlegur. Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Viðmótsþýður viðmótshönnuður

Hjá Nova eru þróaðar ótal skemmtilegar lausnir fyrir vefinn. Við leitum að grúskara 
sem er snillingur í nytsemi notendaviðmóta og elskar Wireframe. Veit allt um 
aðgengismál, greinir aðalatriði frá aukaatriðum og er skipulagður. Reynsla af 
viðmótshönnun er algjörlega nauðsynleg.

Sendill (Alltmögulegtmanneskja)

Við ætlum að ráða sendil, sem þarf ekki að vera ratvís en kann á Google maps. 
Snöggur og léttur á fæti, vel skipulagður og stundvís. Í starfinu felst að redda, græja 
og gera. Viðkomandi mun sendast út um hvippinn og hvappinn. Ofurþjónustulund 
er nauðsynleg. Við gerum ráð fyrir að umsækjendur hafi bílpróf.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 20. apríl. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, sími 519 6770.

Sæktuum fyrir20. apríl

Stærsti skemmtistaður í heimi 
óskar eftir besta fólki í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

skemmtistaðurStærsti

í heimi!
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Höfðaskóli  auglýsir:

Höfðaskóli á Skagaströnd er lí t ill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara 
góð. Á heimasíðu skólans, www.hofdaskoli.skagastrond.is 
má sjá allar helstu upplýsingar um skólastar fið.   
Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga! 
 
Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega  
þriggja klst . f jarlægð frá Reykjavík . Þar er öll almenn  
þjónusta í boði, s.s. leikskóli, íþrót tahús og heilsugæsla. 
 
Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdót tir skólastjóri, 
vs. 452 2800, gsm 849 0370. 
 
Hægt er að senda umsóknir á net fangið  
hofdaskoli@skagastrond.is

Leitað er eftir aðstoðarskólastjóra og   
kennurum á mið- og unglingastig. 

Umsóknarfrestur er til 19.apríl.

Lausar stöður 

Höfðaskóli Skagaströnd    
Sími: 452 2800, fax : 452 2782 ,  
íþrót tahús: 452 2750,  
www.hofdaskoli .skagastrond.is   
Net fang: hofdaskoli@skagastrond.is

S: 511 1144

VAKTSTJÓRAR
ÓSKAST
SMÁRABÍÓ OG HÁSKÓLABÍÓ ÓSKA EFTIR 
AÐ RÁÐA VAKTSTJÓRA Í FULLT STARF.  

STARFIÐ FELUR Í SÉR
- Umsjón með vöktum á kvöldin og um helgar
- Uppgjör eftir vaktir
- Samskipti og skipulag í samráði við rekstrarstjóra
- Önnur spennandi verkefni sem kom upp

HÆFNISKRÖFUR
- Við leitum að einstaklingi sem er eldri en 25 ára
- Reynsla af vaktstjórn / verkstjórn er æskileg
- Góð almenn tölvukunnátta t.d. á Word og Excel
- Hafa metnað til að standa sig í krefjandi aðstæðum

Kvikmyndahúsin eru lifandi og skemmtilegur vinnustaður sem 
er síbreytilegur.  Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi en um 
leið skemmtileg. Umsóknarfrestur er til 13. apríl. Umsóknum 
ásamt ferilskrá skal skila á netfangið joneir@sena.is.

Tvær lausar stöður hjá Parlogis

Staða í þjónustuveri Parlogis
Við leitum að þjónustuliprum lyfjatækni, sjúkraliða eða aðila með
sambærilega þekkingu til starfa í þjónustuverið.

Staða í vöruhúsi Parlogis
Við þurfum á duglegum starfsmanni að halda í vöruhúsið, sem er
nákvæmur í vinnubrögðum og góður liðsmaður.

Við leitum að áreiðanlegu og jákvæðu fólki sem hefur áhuga á að
vera hluti af öflugri liðsheild í traustu fyrirtæki. Viðkomandi starfs-
maður þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum, samviskusamur og
tilbúinn að leggja sig fram í annasömu starfi.

Vinnutími er samkvæmt samkomulagi, kl. 07:00 - 15:00 eða
kl. 08:00 - 16.00. Við erum með gott mötuneyti, öflugt starfs-
mannafélag og metnaðarfullan vinnustað.

Ef þú hefur áhuga á að starfa með okkur biðjum við þig að senda
umsókn fyrir 13. apríl á parlogis.is eða með tölvupósti:

sirra@parlogis.is fyrir starf í þjónustuveri.
arna@parlogis.is fyrir starf í vöruhúsinu.

Við bjóðum upp á hvetjandi 
starfsumhverfi fyrir öflugt 
fólk og viljum gjarnan sjá 
umsóknir frá fólki á öllum 
aldri og af báðum kynjum.

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

Parlogis veitir víðtæka vörustjórnun fyrir fyrirtæki 
sem sérhæfa sig í markaðssetningu á heilsutengd-
um vörum.
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Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Álfastein
er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem er tilbúinn til að leiða áfram og taka þátt í 
góðu faglegu samstarfi í skólanum og hafa að leiðarljósi að 
gott leikskólastarf má ávallt bæta. Unnið samkvæmt SMT 
skólafærni.  
Menntunar- og hæfniskröfur
    •  Leikskólakennarapróf 
    •  Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar   
       æskileg
    •  Frumkvæði og samstarfsvilji.
    •  Góðir skipulagshæfileikar.
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum.
    •  Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarfi.
    •  Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf  
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf um- 
sækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi. 
 
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Inga Líndal  
leikskólastjóri í síma 555 6155/ 664 5839  
alfasteinn@hafnarfjordur.is
 
Umsóknarfrestur til og með 22. apríl 2014. 
 
  Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri

Fulltrúi í þjónustuver
Staða fulltrúa í þjónustuver  

Tollstjóra er laus til umsóknar
Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks 
starfsfólks sem hefur það að markmiði að 
veita góða og skilvirka þjónustu og standa 
vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. 
Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, 
heilsueflingu og góðan aðbúnað.
Starf fulltrúa felur m.a. í sér:
    •  Afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.
    •  Upplýsingagjöf og úrlausn mála í  
        tengslum við almenn tollamálefni og   
        innheimtu skat ta og gjalda.
    •  Símsvörun í þjónustuveri og/eða  
       skiptiborði.
    •  Afgreiðslu aðsendra erinda í gegnum  
       síma, tölvupóst eða svarbox.
   
Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
    •  Staðgóð almenn tölvukunnát ta.
    •  Got t vald á íslensku. 
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum.
    •  Kurteisi og þjónustulund.
    •  Nákvæmni, traust vinnubrögð  
       og stundvísi. 
    •  Hreint sakavot torð. 
Um er að ræða fjölbreyt t verkefni sem 
hæfa jafnt körlum sem konum. Við upphaf 
starfs er boðið upp á markvissa þjálfun í 
sérhæfðum þát tum sem tengjast tolla- og 
innheimtumálum. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um 
starfskjör, rét tindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um rét tindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Unnur Ýr Kristjánsdót tir, forstöðumaður  
mannauðssviðs, í síma 560-0300.  
Umsóknarfrestur er til 22 apríl nk. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir merktar „fulltrúi þjónustuver“ 
ásamt ferilskrá skal skila til mannauðssviðs 
embættisins að Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík 
eða í gegnum tölvupóst: starf@tollur.is 
Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er 
vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

störf hjá hjá eimskip flytjanda 
á norður- og austurlandi 

www.eimskip.is
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Hjá Eimskip Flytjanda starfar öflugur hópur fólks sem hefur gildi fyrirtækisins; árangur, samstarf og traust 
að leiðarljósi. Nú leitum við að nýjum liðsmönnum á Norður- og Austurland. Um er að ræða tímabundin störf 
við sumarafleysingar á Egilsstöðum, Reyðarfirði og Húsavík og eitt framtíðarstarf á Húsavík.

húsavík
vöruhúsaþjónusta 
– sumarafleysing
Helstu verkefni eru vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennt gildir að fastur vinnutími 
er frá kl. 08:00–16:00 alla virka daga en viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til 
að geta unnið lengur ef verkefnastaða er þannig. Æskilegt er að umsækjendur hafi 
lyftararéttindi (J).

akstur – sumarafleysing 
og framtíðarstarf
Eimskip Flytjandi leitar að tveimur bílstjórum, annars vegar í sumarafleysingu og hins 
vegar í framtíðarstarf, við akstur dráttar- og flutningabíla. Hefðbundinn vinnutími er 
frá kl. 08:00–16:00 alla virka daga en viðkomandi aðilar þurfa að hafa sveigjanleika til 
að geta unnið lengur ef þörf er á. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir ráðningu og réttindi til 
að aka með tengivagn (CE) eru æskileg.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgrímur Friðrik Jónsson, verkstjóri Eimskips 
á Húsavík í síma 525 7853, tfj@eimskip.is.
 

egilsstaðir og reyðarfjörður
akstur – sumarafleysing
Eimskip Flytjandi leitar að bílstjórum í sumarafleysingar við akstur dráttar- og 
flutningabíla.

Helstu verkefni eru lestun og losun bíla, útkeyrsla, vörumóttaka og vöruafgreiðsla. 
Um er að ræða bæði dag- og vaktavinnu. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir ráðningu, 
réttindi til að aka með tengivagn (CE) og lyftararéttindi (J) eru æskileg.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Rúnar Már Gunnarsson, þjónustustjóri Eimskips 
á Austurlandi í síma 525 7977, rmg@eimskip.is. 

Umsjón með ráðningunum hefur Erla María Árnadóttir, sími 525 7131, era@eimskip.is.
 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is til og með 12. apríl. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.



Sölumaður á matvælasviði Líflands 

Starf í fóðurverksmiðju Líflands

Sumarstörf hjá Líflandi

Lífland veitir alhliða þjónustu í framleiðslu og  
innflutningi fyrir landbúnað, bæði jarðrækt og  
dýrahald en einnig fyrir hestaíþrót tir og ýmis  
konar útivist . Framleiðsla á hveiti og innflutningur  
á vörum til baksturs undir merki Kornax er enn  
fremur stór þát tur í starfsemi fyrir tækisins.    
Höfuðstöðvar Líflands eru staðset tar í Brúarvogi 1-3. 

Lífland óskar eftir að ráða sölumann til að  
þjónusta neytendamarkað. 
 
Helstu verkefni:
   •  Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
   •  Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina
   •  Miðlun upplýsinga til viðskiptavina
   •  Mót taka pantana
   •  Undirbúningur söluferða
   •  Heimsóknir í verslanir
   •  Utanumhald skannasölu
   •  Áætlanagerð
   •  Ef tir fylgni 

Hæfniskröfur: 
   •  Menntun sem nýtist í starfi
   •  Reynsla af sölustörfum
   •  Söluhæfileikar og góð hæfni í mannlegum 
       samskiptum
   •  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
   •  Góð almenn tölvukunnát ta  
Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl 2014
Nánari upplýsingar veitir Margrét Mekkin 
í síma: 840-8705. 
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is

Lífland leitar að öflugum og handlögnum manni  
til að sinna ýmsum verkefnum í fóðurverksmiðju  
Líflands á Grundartanga. Um er að ræða  
dagvinnu störf og tilfallandi afleysingar á vöktum.  
 
Helstu verkefni eru:
   •  Viðhald á vélum og búnaði af ýmsu tagi
   •  Umsjón með hráefnalager
   •  Sekkjun í smásekki og stórsekki
   •  Landanir úr skipum
   •  Ýmis tilfallandi verkefni
 
Hæfniskröfur:
   •  Landanir úr skipum
   •  Menntun sem nýtist í starfi
   •  Reynsla af málmsmíði og suðuvinnu
   •  Reynsla af viðhaldi á vélum og búnaði
   •  Vinnuvélarét tindi æskileg
   •  Tölvukunnát ta æskileg 
   •  Meirapróf æskilegt
 
Umsóknarfrestur til og með 14. apríl 2014
 Nánari upplýsingar veitir  
Andri Freyr í síma: 843-6116. 
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is

Lífland leitar að öflugum starfsmönnum í  
afleysingar í fóðurverksmiðju á Grundartanga  
og í hveitimyllu Kornax Um er að ræða dagvinnu  
starf og tilfallandi afleysingar á vöktum.  

Umsóknarfrestur til og með 21. apríl 2014 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Andri Freyr í síma: 843-6116. 
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is

LAGNA- OG LOFTRÆSIHÖNNUÐUR

LAGNATÆKNI
Hönnunar- og ráðgjafarstofa / FRV
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Lektor í ferðamálafræði 
Laust er til umsóknar starf lektors í ferðamálafræði við Líf- og umhverfisvísinda-
deild Háskóla Íslands. 

Rannsóknarsvið lektorsins skal ná yfir skipulag og 
stefnumótun ferðamennsku og þróun ferðamannastaða 
með sjálfbærni að leiðarljósi. 

Lektornum er ætlað að taka þátt í að efla kennslu 
og rannsóknir í ferðamálafræði við Háskóla Íslands.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í 
ferðamálafræði eða skyldum greinum. 

Sjá nánar www.starfatorg.is og www.hi.is/laus storf. 

Upplýsingar um starfið veitir Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
forseti Líf- og umhverfisvísindadeildar í síma 525 4287 
og í netfangi annadora@hi.is.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla 
Íslands starfa um 300 manns við rannsóknir á 
heimsmælikvarða og við fjölbreytta og 
metnaðarfulla kennslu á sviði verkfræði og 
náttúruvísinda. 

Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt 
hlutfall erlendra nemenda og starfsmanna við 
sviðið. Deildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
eru sex og heyrir ferðamálafræðin undir Líf- og 
umhverfisvísindadeild. Öflugt samstarf er milli 
deildanna. 

Rannsóknaraðstaða lektorsins er við Líf- og 
umhverfisvísindastofnun en jafnframt býðst 
áhugavert þverfaglegt samstarf við aðrar 
rannsóknarstofnanir háskólans sem og við 
erlenda háskóla og rannsóknarstofnanir.
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Eftirlit með matvælum og dýrum

Matvælastofnun auglýsir laus störf á umdæmisskrifstofu
       stofnunarinnar í Reykjavík

Eftirlitsdýralæknir 
Helstu verkefni og ábyrgð eftirlitsdýralæknis felast í eftirliti á sviði matvæla og dýravelferðar, inn- og 

Dýralæknismenntun 

Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
Góð almenn tölvukunnátta

Sérfræðingur við eftirlit með velferð og aðbúnaði dýra 

www.mast . is

Háskólamenntun í búvísindum eða önnur 

Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og 

Góð almenn tölvukunnátta
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

21. apríl 2014

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 80 starfsmenn.

Hópbílar og Hagvagnar
óska eftir starfsmönnum til starfa á  

verkstæði fyrirtækjanna í Hafnarfirði.
Verksvið  
Viðgerðir og viðhald á rútubílum og strætisvögnum 
 
Bilanagreiningar     
Ástandsskoðanir 
Hæfniskröfur
  • Einstaklingar vanir viðgerðum 
  • Sveinspróf í bifvélavirkjun / vélvirkjun
  • Nemi eða langt kominn í námi kemur til greina
  • Aukin ökurét tindi eru kostur
  • Hæfni í mannlegum samskiptum
  • Þjónustulund

Hagvagnar hf. er þjónustufyrir tæki sem var stofnað árið 1991  
t il að annast almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Hópbílar hf. er þjónustufyrir tæki sem var stofnað árið 1995. 
Helstu verkefni eru ferðaþjónusta og almenningssamgöngur á 
landsbyggðinni. 
 
Fyrir tækin star frækja sameiginlegt verkstæði að Melabraut 18 í 
Hafnar firði. Verkstæðið sinnir viðhaldi og þjónustu við 110 rútubí la 
og strætisvagna. Fyrir tækin vinna samkvæmt ISO 14 001 / OHSAS 
18001.

Umsóknir sendist á gudfinnur@hopbilar.is. 
Einnig eru veit tar upplýsingar í síma 5996000/ 8220069

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 fólk án atvinnu, 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

Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit 
óskar eftir að ráða leikskólakennara  
eða annað fagfólk með uppeldis- og  
kennaramenntun:
Um er að ræða tvær 100% stöður leikskólakennara 
auk 100% stöðu í sumarafleysingar. Önnur staðan 
er laus frá og með 2. maí n.k . en hin í júní. Ráðið er í 
stöðu sumarafleysingar frá byrjun júní t il og með 4. 
júlí og svo af tur að lokinni sumarlokun leikskólans, 
frá 5. ágúst til og með 22. ágúst 2014. 
Leitað er ef tir kennurum sem:
   •  eru færir og liprir í samskiptum
   •  búa y fir frumkvæði og skipulagsfærni 
   •  eru sjálfstæðir í vinnubrögðum
   •  hafa áhuga á faglegri uppbyggingu 
       leikskólastarfs

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
leikskólakennara og Launanefndar sveitar félaga. 
Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2014.
 
Allar nánari upplýsingar veitir Hugrún  
Sigmundsdót tir skólastjórnandi í síma 464-8120/ 
892-7461, net fang hugruns@krummi.is
 
Heimasíða Krummakots er www.krummi.is 

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og eru Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi  

á Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 14. apríl.

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði í starfi

Söluhæfileikar

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsa eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsa eftir 
viðskiptastjóra
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Fjölmenningarsetrið
auglýsir eftir sérfræðingi

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur Fjölmenningarseturs
• Samræming og samhæfing upplýsingamiðlunar  

og þjónustu við innflytjendur
• Ýmis verkefni á sviði málefna innflytjenda er falla undir  

verksvið stofnunarinnar.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking af verkefnastjórnun
• Reynsla og áhugi á að vinna með fólki af ólíkum uppruna
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku. Færni í öðrum  

tungumálum er kostur
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er æskileg

Um er að ræða fullt starf og laun eru samkvæmt kjara- 
samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 
Starfsaðstaða er á Ísafirði. Karlar jafnt sem konur eru hvött til 
að sækja um starfið. Innflytjendur eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Elsa Arnardóttir í síma 450 3098. 
Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem  
fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni  
umsækjanda í starfið sendist til Fjölmenningarseturs, merkt 
„Elsa Arnardóttir, starfsumsókn“, Fjölmenningarsetur,  
Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði eða á netfangið: elsa@mcc.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2014.  
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

SKÓLASTJÓRI
Flóahreppur óskar eftir að ráða skólastjóra 

við grunnskóla Flóahrepps, Flóaskóla  
frá og með 1. ágúst 2014.  

Í Flóaskóla eru nemendur í 1.-10. bekk og veturinn 2013-2014 eru 
nemendur rúmlega 90 talsins. Samkennsla er nokkur og áhersla 
lögð á að hver og einn einstaklingur fái að njóta sín á eigin  
forsendum. List- og verkgreinar og önnur skapandi vinna er  
stór hluti af skólastarfinu. 

Gott samstarf er við leikskólann Krakkaborg og Tónlistarskóla 
Árnesinga og áhersla er lögð á gott samband og samstarf milli 
skóla og heimila. 

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri
• Fagleg forysta 
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Stuðla að framþróun i skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og  
 skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennaramenntun
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri  
 skv. 12. gr. laga nr. 87/2008.
• Forystu- og stjórnunarhæfni 
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Mikla hæfni í samskiptum 
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi   
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl n.k. 

Umsóknir skulu sendar til: Flóahreppur, Þingborg,  
801 Selfoss, merkt: Skólastjóra-starf. 
Einnig má senda umsóknir með tölvupósti á netfangið  
floahreppur@floahreppur.is

Upplýsingar um Flóahrepp og Flóaskóla má sjá á  
www.floahreppur. Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Margrét Sigurðardóttir sveitarstjóri,  
floahreppur@floahreppur.is eða í síma 480-4370.

We’re looking for a surveyor to 
join our team in Iceland
We are looking for an enthusiastic and experienced surveyor who will be Lloyd’s Register’s focal point of contact 
for operations in Iceland. The surveyor will be based in our office in Reykjavik but travel within the area will be 
required.
                           
Job responsibilities:   
- As a Surveyor your role will be to perform periodical and statutory surveys on board existing ships and fishing 
trawlers/vessels in accordance with applicable Rules & Regulations, Statutory instruments and respective codes. 
A thorough knowledge of the Torremolinos Code as utilised on Small Fishing Vessels (SFV) is expected.
-  Carry out reporting in an accurate and timely manner and ensure that the reporting is both technically and 
legally correct. 
- Offer extensive advice, and applicable consultancy in areas of modern marine machinery as used on trawlers.

Job requirements:
- A degree or equivalent from a tertiary organisation recognised by Lloyd’s Register within the field of 
engineering, and /or qualifications from a marine or nautical institution. Previous sea-going experience is a 
distinct advantage, especially on sea-going trawlers as a certified engineer. 
- To be aware of the marine business acumen, both in the developing of existing business and reaching for new 
opportunities.
- Good knowledge of the English language and ability to communicate effectively (both oral and written);
- Icelandic is a prerequisite for any applicant.
- IT literate with good working knowledge of the Microsoft Office Package

What we can offer:
- An interesting and challenging job in an international environment 
- Competitive salary 
- Comprehensive training and career development 

Interested?
Please submit an up to date curriculum vitae and covering letter in English underlining your reasons why you 
feel you can fulfil this exciting position within Lloyd’s Register. 

Working together
for a safer world

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd’s Register group.

Email us at nordic.hr@lr.org or contact Alf Pearson on +45 39 48 42 15

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 400 manns, víðsvegar um landið 
sem og erlendis. 
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 
var stofnað árið 1970 og hefur annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-
iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga.

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

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

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 14. apríl næstkomandi.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa við framkvæmdir hér á landi.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

SPENNANDI 
SUMARSTÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla 

að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit er 
varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 

með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna 
á heimasíðu: www.samgongustofa.is
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Elskar þú tækni?

tækni

Hefur þú þekkingu á netum og umhverfi þess?

Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni  að hæfleika-
ríkum aðila með frábært þjónustuviðhorf og þekkingu 
á netkerfum og umhverfi þess.

Starfið felur í sér
-  Uppsetningu og rekstur IP símkerfa og netkerfa
-  Uppsetningu og rekstri myndavélakerfa á IP lagi
-  Önnur dagleg þjónustuverkni sem falla til

Hæfnis og menntunarkröfur
-  Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
-  Snyrtimennska
-  Þekking á neti og nethögun
-  Áhugi á að tileinka sér nýja tækni og þekkingu
-  Þekking og reynsla á Microsoft lausnum

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2014.
Umsóknir, með góðri ferilskrá, skal senda á 
netfangið umsokn@svar.is

Sprechen Sie Deutsch?
Starf í ferðaþjónustu

AD Travel ehf óskar eftir þýskumælandi               
starfsmanni í starf við framleiðslu og úrvinnslu 

hópferða. 
Hæfniskröfur:

Talar og skrifar mjög góða þýsku• 

Góð tölvukunnátta• 

Hefur reynslu úr ferðageiranum (s.s. unnið sem • 

leiðsögumaður eða þekkir ísland vel)

Getur unnið mikið yfir sumartímann• 

Hefur gaman af því að skipuleggja• 

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir og ferilskrá sendist á 
daniel@adtravel.is fyrir 15. apríl n.k.

AD Travel er ferðaskipuleggjandi 

sem sérhæfir sig í hópferðum fyrir 

erlenda ferðamenn. Við erum að 

leita að hressum og skipulögðum 

starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki 

þar sem unnið er náið með erlendum samstarfsaðilum að 

skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn. 

Annars vegar leitum við að skrifstofustjóra.  Við leitum að 
gífurlega skipulögðum og tæknivæddum einstaklingi sem 
hefur gaman af samfélagsmiðlum og að vafra á netinu.  
Einhver sem er óhræddur við að prófa nýja hluti en á 
jafnframt auðvelt með að fara eftir ferlum.  Einstakling sem 
hjálpar okkur að gera gott fyrirtæki ennþá betra og hefur 
frumkvæði og áræðni í að finna leiðir til að fara fram úr 
væntingum viðskiptavina.  Háskólamenntun er æskileg og 
skilyrði að viðkomandi tali og skrifi reiprennandi íslensku 
og ensku.

Hins vegar leitum við eftir sölufulltrúum, 
eingöngu löggiltir fasteignasalar eða 
sölumenn með a.m.k. 3ja ára starfsreynslu 
í sölu fasteigna koma til greina.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá 
með mynd á asdis@husaskjol.is 
14. apríl  2014
Öllum umsóknum verður svarað.

Hjá Húsaskjóli fasteignasölu starfar samhenturhópur kvenna sem
hefur það að leiðarljósi að fara fram úr væntingum viðskiptavina.  

1

2

www.husaskjol.is 

Viltu vita meira um okkur, kíktu á heimasíðuna 
www.husaskjol.is eða á facebook www.facebook.com/husaskjol
og sjáðu hvað við erum að gera og hvað okkar viðskiptavinir
hafa um okkur að segja.

Átt þú heima hjá okkur?

www.kronan.is

– óskar eftir þér!

Kjötstjóri

Sótt er um starfið á www.kronan.is
og m 20. ar er t 4aaaapapapprprírílíl íll 2222001011444með 2meeeðeðð 22ottttitilil l ooorfresmsók rsssssttuuurrknkkkkknnnaaamUUUmUmm
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g:Starfslýsi giiiinnngnggg
• Verkstjórn íí ötdeeeeeeilildldddjökkjkjjö
• Kjötvinnslaaaa
• Umsjón napa naannnttaaann
• rVerðmerkin rnnnngnggagaararr
• Áfyllingar
• Gæðaeftirlittttt

tun g hæ r:Me æfniskröfuæææææfæffnnniisisskskkkrrörrööföffuffuuun ognn ooogoggtnnnnnnntnttMMM
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• ærniTölv ævvvuuuffæææ 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Fulltrúi HA, nemendaskrá Akureyri 201404/211
Fulltrúi Tollstjóri, þjónustuver Reyjavík 201404/210
Hjúkrunarfræðingur í heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201404/209
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Akranesi Akranes 201404/208
Starfsmaður HÍ, sundlaug og íþróttahús Laugarvatn 201404/207
Starfsmaður - sumarstarf Samgöngustofa, ökutækjaskráning Kópavogur 201404/206
Starfsmaður - sumarstarf Samgöngustofa, siglingasvið Kópavogur 201404/205
Starfsmaður - sumarstarf Samgöngustofa, uppl.tæknideild Kópavogur 201404/204
Starfsmaður - sumarstarf Samgöngustofa, umferðasvið Kópavogur 201404/203
Laganemi - sumarstarf Samgöngustofa, samhæfingarsvið Kópavogur 201404/202
Háskólanemi - sumarstarf Samgöngustofa, mannv.- / leiðs.sv. Kópavogur 201404/201
Starfsmaður - sumarstarf Samgöngustofa, siglingasvið Kópavogur 201404/200
Sérfræðingur í barnalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201404/199
Þjónustufulltrúi Samgöngustofa Kópavogur 201404/198
Eftirlitsdýralæknir og sérfræðingur Matvælastofnun Reykjavík 201404/197
Dýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201404/196
Sérfræðingur Embætti ríkislögreglustjóra Reykjavík 201404/195
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan á Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201404/194
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201404/193
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201404/192
Sérfræðingur Fjölmenningarsetur Ísafjörður 201404/191
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð Ólafsfjörður 201403/190
Símavörður Landspítali, símaver Reykjavík 201403/189
Tölvunar- eða kerfisfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201403/188
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201403/187
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Smíðavinna og hellulagnir
Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan 

starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.
Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á  

gardasmidi@gardasmidi.is.
www.gardasmidi.is

Bílstjórar

Skeiðarás 4 – 210 Garðabæ
Sími: 565-1460 Fax: 565-8360 

Grand Travel óska ef tir að ráða bílstjóra til starfa 
sumarið 2014.Við leitum að hæfileikaríkum 
einstaklingum til að sinna akstri hópbifreiða og 
þjónustu við farþega. Grand Travel var stofnað 
2011 á sviði fólksflutninga og hefur að skipa nýja 
hópferðabíla ásamt því kappkosta góða þjónustu.
 
Hæfniskröfur
    •  Meirapróf D
    •  Reynsla við akstur hópbifreiða 
    •  Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  
        samskiptum
    •  Stundvísi,heiðarleiki,snyr timennska  
        og reglusemi.(reyklaus)
    •  Geta unnið mikið og undir álagi.
    •  Enskukunnát ta skilyrði.
    •  Hreint sakavot torð
    •  Ferilskrá

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á  
atvinna@grandtravel.is einnig er mjög mikilvægt 
að viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.
 
Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2014 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn 
Austurkór 

Leikskólinn Austurkór er nýr sex deilda leikskóli 
í Kórahverfinu í Kópavogi sem opnaði í febrúar 
á þessu ári. 

Leitað er eftir áhugasömum starfsmönnum 
sem eru tilbúnir til að taka þátt í uppbyggingu 
í nýjum leikskóla og móta leikskólastarf frá 
grunni. Hér er um spennandi og krefjandi 
verkefni að ræða fyrir metnaðarfullt fólk.

· Deildarstjóra
· Leikskólakennara
· Aðstoðarmann í eldhús

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðný 
Anna leikskólastjóri í síma 441-5940 eða í 
tölvupósti, austurkor@kopavogur.is

Ítarlegri upplýsingar um störfin og önnur störf 
er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar,

www.kopavogur.is.

Minnum á að opið er fyrir umsóknir um sumar- 
störf til 8. apríl 2014

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

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • enskukennari
 
Hofsstaðaskóli
 • umsjónarkennarar
 • tónmenntarkennari, afleysingar
 
Álftanesskóli
 • forstöðumaður Elítunnar
 • umsjónarkennari í 1. bekk
 • grunnskólakennari í stærðfræði 
  og enska í 8.-10. bekk
 • heimilsfræðikennari
 
Leikskólinn Akrar
 • leikskólasérkennari
 
Leikskólinn Lundaból
 • sérkennslustjóri
 • leikskólakennari
 
Bæjarskrifstofur
 • bókari
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Sixt á Íslandi leitar 
að flotastjóra

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík

540 2222 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Ábyrgðarsvið:
Framkvæmd og skipulagning bílakaupa
Skipulagning viðgerða og viðhalds
Eftirfylgni með ástandi flota
Umsjón með bílasölu
Stýring flota og skýrslugjöf 

Starfið krefst mikillar skipulagshæfni og faglegra 
vinnubragða.

Hæfniskröfur: 
Frumkvæði í starfi
Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að taka ábyrgð
Reynsla af sambærilegum störfum
Reynsla af bílaumsjón eða flotastýringu
Góð tungumálakunnátta

Umsóknir berist til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 101 Reykjavík eða á 
tölvupóstfangið gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn 14. apríl.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson. 

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi.
Flotastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra. 

  

STARFSMAÐUR 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða starfsmann  
í pappírsskurð og frágang sem fyrst.  

Upplýsingar gefur Erlingur í síma 897 6848  
eða á erlingur@litrof.is.

LITRÓF
p r e n t s m i ð j a

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.

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Umbrotsmann/Grafískan hönnuð
- vantar til starfa á Fréttablaðinu í sumar

Óskað er eftir vönum umbrotsmanni eða grafískum hönnuði sem hefur gott vald á grafík vinnu.
Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu á InDesign, Illustrator og Photoshop.
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og undir miklu álagi.
Um vaktavinnu er að ræða.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 13. apríl. nk.

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is.

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi Útboð  
1. Yfirlagnir í Hafnarfirði 2014 

Opnun tilboða miðvikudaginn 9. april kl. 10:00 
Áætlað magn ca 22.000 m² 

Útboðsgögn afhent á geisladisk og verða seld hjá 
Umhverfi og framkvæmdir 
Norðurhellu 2 
Hafnarfirði 
Frá og með mánudeginum 31. mars á kr. 3.000.- fyrir hver 
tilboðsgögn. Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Umhverfi og framkvæmdir 
Hafnarfjarðarbær.

• Sómi  800  árgerð 1990.  
• Ný vél frá 2012 og drif frá 2011.
• Nýtt haffæriskýrteini og tilbúinn á strandveiðina.
• Einkahlutafélag er um reksturinn og bátinn  
 og selst það með.

Sjá nánar á:  
http://fasteignir.visir.is/agency/vessels/edit/552

Til sölu er STÍGANDI SF 72

Vönduð og falleg móttaka til sölu ásamt Aastra símstöð 
með 7 símtækjum og 5 þráðlausum headsettum.  

Upplýsingar í síma 662-6082.

Móttaka o.fl.  
til sölu

Verkalýðsfélagið Hlíf

AÐALFUNDUR
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður  - Sími 510 0800 -  
Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður  
haldinn þriðjudaginn 8. apríl 2014.  kl: 18:00,  

í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarfirði. 
  

Dagskrá:
  
  1.  Venjuleg aðalfundarstörf.

  2.  Kosning í kjörstjórn.

  3.  Önnur mál.

 
  Léttur kvöldverður.
 

Stjórn Vlf. Hlífar

sími: 511 1144

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar óskar 
eftir tilboðum í gerð hljóðvarna við 
Lundahverfi og stíga meðfram 
Vífilsstaðavegi, milli Karlabrautar og 
Reykjanesbrautar. Um er að ræða 
framkvæmdir við hljóðmanir, girðingar, 
vegghleðslur og stíga (600m). 

Helstu magntölur eru:
Hljóðmanir: 4.200 m3
Girðingar: 90m
Vegghleðsla 65m
Fylling: 1.750 m3
Malbik: 1.900m2
Gróðurmold á grassv. 870m3
Grasþakning: 2.320 m2
Grassáning: 6.350 m2
Lagnir: 70m.

Lokaskiladagur verksins er 15.07.2014

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á 
vef Garðabæjar. 

Tilboðum skal skila í þjónustuver Garðabæjar, 
Garðatorgi 7 eigi síðar en þriðjudaginn 14. 
apríl n.k kl: 14:00, þar sem þau verða opnuð.

ÚTBOÐ
GARÐABÆR – 
VÍFILSSTAÐAVEGUR
HLJÓÐVARNIR OG STÍGAGERÐ 
VIÐ LUNDAHVERFI



ÚTBOÐ
LANDSPÍTALI FOSSVOGI 

ÚTVEGGIR OG GLUGGAR A-ÁLMU  
ÚTBOÐ NR. 15643 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við allsherjar viðgerðir og  
endurbætur á ytra byrði suðurhliðar A-álmu Landspítala  
í Fossvogi. 

Gera á við steypu- og múrskemmdir útveggja, brjóta 
niður svalir og endursteypa að miklu leyti. Endursmíða 
svalahandrið og setja upp. Gera á við harðviðarglugga og 
hurðir, 42 stórum furugluggum þarf að skipta út fyrir nýja 
litaða álglugga og gera við aðra, gler verður endurnýjað. 
Þá verður sett jöfnunarlag á útveggi og þeir ásamt köntum 
og svalaloftum, steinaðir í heild sinni.

Helstu magntölur eru: 
 
  •  Algluggar             42             stk.
  •  Einangrunargler  500           m2 
  •  Svalahandrið        76             m 
  •  Endursteypa          10             m3 
  •  Steining             650           m2 

Vettvangsskoðun verður haldin föstudaginn 11. apríl  
kl. 10:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar  
en 31. október 2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðju-
deginum 8.apríl 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkis- 
kaupum þriðjudaginn 29. apríl kl. 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.
 
 FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Orkuver Svartsengi
OV2-Afloftunarsúla nr.5 - Smíði

Útboð  F0202001-004
HS Orka hf. óskar eftir tilboðum smíði á  
aflof tunarturni við orkuverið í Svartsengi

Verkið fellst í að smíða, fly tja á verkstað, setja upp 
og ganga að fullu frá aflof tunar turninum. Hann skal 
set tur á steypta undirstöðu sem er fyrir hendi en 
þarfnast minnihát tar lagfæringa. Þvermál turnsins 
er 3,8 m og hæðin 19,2 m.

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2014.

Vet tvangsskoðun verður fimmtudaginn 10. aprí l 
2014 kl. 13.30.

Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu HS 
Orku, www.hsorka.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf. 
Brekkustíg 36, Reykjanesbæ, eigi síðar en  
þriðjudaginn 29. aprí l 2014 kl. 10.00.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Breiðholtsskóli, endurgerð lóðar 2014 – 1. áfangi,  
 útboð nr. 13183.
• Stakkaborg, endurgerð lóðar 2014, útboð nr. 13208.

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

Hótelíbúðir
Til sölu heil húseign í Reykjavík með möguleika á 22 

hótelíbúðum.  Ein íbúð er þegar tilbúin með öllu innbúi.  
 Rekstrarleyfi, heimasíða, góð lén o.fl.   

Aðeins fyrir fjársterka aðila.   
Fyrirspurnir sendist á: gog@hive.is

Til sölu / Óska eftir 
Viljum selja;  ný low profile 19“ dekk og álfelgur  

undir Audi, verð: 160.000 kr.  13 feta skútu,  
verð: 150.000 kr.  2 brúnkuklefa, verð: tilboð.  

Viljum kaupa infra rauðan klefa. 
Uppl. í síma: 892-0807

Sveitarfélagið Ölfus

FRAMKVÆMDALEYFI byggt á reglugerð nr. 772/2012.
Framkvæmdarleyfi fyrir efnistöku í Lambafelli, landi Breiðabólsstaðar í Sveitar félaginu Ölfusi.  
Framkvæmdaraðili Eden Mining ehf. 
Skipulagsnefnd Sveitar félagsins Ölfuss hefur samþykkt umsókn Eden Mining ehf um leyfi t il efnistöku  
úr Lambafelli, landi Breiðabólsstaðar. Bæjarstjórn Ölfuss hefur staðfest skipulag og efnistökuna úr Lambafelli.  
Framkvæmdarleyfið byggir á samþykktu deiliskipulagi og matsgögnum fyrir efnistökuna. Framkvæmdaleyfið  
með fylgigögnum er á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is.
    1.  Framkvæmdin nær y fir afmarkað svæði til efnisvinnslu, samkvæmt mynd 2.3 í matsskýrslu.
    2 .  Framkvæmdaleyfið er byggt á deiliskipulagi sem unnið er í samræmi við staðfest aðalskipulag  
         Ölfuss samþykkt 21. desember 2012.
    3.  Álit Skipulagsstofnunar, um mat á umhverfisáhrifum námunnar, dagset t 22. júní 2009, liggur fyrir.
    4 .  Framkvæmdin sem framkvæmdaleyfið er veit t fyrir, skal samræmast samþykktum hönnunargögnum.
    5.  Verði brugðið út frá samþykktum hönnunargögnum við framkvæmdina, skal t ilkynna það leyfisveitanda 
         og einnig Skipulagsstofnun ef framkvæmd fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum.   
Bæjarstjórn Ölfuss samþykki á grunni heimildar í skipulagslögum að gefa út framkvæmdaleyfi með þeim  
skilmálum sem fram koma í álit i Skipulagsstofnunar við matskýrslu vegna efnistöku í Bolaöldum.  
Matsgögnin unnin  í maí 2009 um framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku að heildarmagni um 12-15.000.000 m3  
y fir 30 ára tímabil, eða um 4-5000 m3 á ári. Efnistakan hefur fengið meðferð skv. lögum um mat á umhverfis- 
áhrifum nr. 106/2000. Álit Skipulagstofnunar liggur fyrir, dagset t 22. júní 2009.  
Framkvæmdaleyfi bæjarstjórnar Ölfuss er kæranlegt til Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála og  
er kærufrestur einn mánuður frá bir tingu auglýsingar í landsmálablaði sem bir tist 5. aprí l 2014.  
Meðferð er samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Afgreiðsla á framkvæmdaleyfinu er byggð á heimild  
í aðalskipulagi.   
Þorlákshöfn þann 1. aprí l 2014 
 
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi

Sveitarfélagið Ölfus
Sveitarfélagið Ölfus, auglýsing á breytingu á deiliskipulagi  
og umhverfisskýrslu - Hverahlíðarvirkjun. 
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 27. mars 2014 að heimila auglýsingu að tillögu á 2. brey tingu á 
deiliskipulagi ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu fyrir Hverahlíðarvirkjun, í samræmi við 1. mgr. 4 3. gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010.
Erindi er frá Orku nát túrunnar um aðra brey tingu á deiliskipulagi sem upphaflega var samþykkt 29. mars 2007 
og öðlaðist gildi 15. nóvember 2007. Gildandi deiliskipulag var samþykkt 26. mars 2009 og öðlaðist gildi 20. aprí l 
2009. Umhverfisskýrslan er unnin í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Ekki verður farið í 
sérstakar rannsóknir vegna umhverfismats heldur stuðst við þær upplýsingar sem liggja fyrir um grunnástand 
umhverfis og upplýsinga sem fram komu í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum fyrir Hverahlíðarvirkjun sem unnin 
var af VSÓ Ráðgjöf 2008, fyrir allt að 90 MWe jarðvarmavirkjun.
Brey tingin nær til 12 liða sem koma fram á uppdræt ti og í greinargerð. Fyrir utan þessar brey tingar gildir áfram 
greinargerð deiliskipulags sem öðlaðist gildi 20. aprí l 2009. Deiliskipulagsgögn hafa verið kynnt á opnum fundi 
og einnig til lögboðinna umsagnaraðila. Deiliskipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Ölfuss, 2010-2022.

Sveitarfélagið Ölfus, auglýsing á breytingu á deiliskipulagi  
og umhverfisskýrslu - Hellisheiðarvirkjun.
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 27. mars 2014 að heimila auglýsingu að tillögu á 8. brey tingu á 
deiliskipulagi og umhverfisskýrslu fyrir virkjun á Hellisheiði ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu, í samræmi 
við 1. mgr. 4 3. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Erindi frá Orku nát túrunnar er um 8. brey tingu á deiliskipulagi sem upphaflega var samþykkt 26. aprí l 2004. 
Gildandi deiliskipulag var samþykkt 28. október 2010 og öðlaðist gildi 20. desember 2010. Umhverfisskýrslan er 
unnin í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
 Ekki verður farið í sérstakar rannsóknir vegna umhverfismats, heldur stuðst við þær upplýsingar sem liggja fyrir 
um grunnástand umhverfis og upplýsinga sem fram komu í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum fyrir virkjun á 
Hellisheiði, skýrslu frá  2003 um 120MW rafstöð og allt að 400 MW varmastöð, frá 2005 um stækkun Hellis 
heiðarvirkjunar, frá 2008 um færslu á vélum 5 og 6 og frá 2008 um brey tingu á niðurrennslissvæðum Hellisheiðar-
virkjunar. 
Fram kemur í umhverfisskýrslu, liður 2.7.3; “að ný ting jarðhita frá Hverahlíð í Hellisheiðarvirkjun eykur ekki magn 
af fallsvatns sem losað verður í niðurrennslisholur. Framkvæmdin leiðir því ekki t il brey tinga á umhverfisáhrifum 
af völdum niðurrennslis við Hellisheiðarvirkjun”. Fram kemur í kafla 2.7.4 í umhverfisskýrslunni að;  
“lof tgæðamælingar sýna að styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslof ti hefur aukist á áhrifasvæði Hellisheiðar-
virkjunar frá gangsetningu virkjunarinnar. Framkvæmdaraðili vaktar útblástur frá virkjuninni og vinnur að því að 
finna lausn á hreinsun brennisteinsvetnis úr útblæstri hennar. Nýting jarðhita í Hverahlíð eykur ekki útstreymi 
jarðhitalof t tegunda frá Hellisheiðarvirkjun. Brey tingin felur í sér að gufu fyrir Hellisheiðarvirkjun verður aflað á 
stærra svæði en áformað var. Fyrirhugaðar lagnir eru taldar hafa óveruleg áhrif á umhverfisþát tinn lof t”.
Brey tingin nær til 29 liða sem koma fram á uppdræt ti og í greinargerð. Fyrir utan þessar brey tingar gildir áfram 
greinargerð deiliskipulags sem öðlaðist gildi 20. desember 2010. Deiliskipulagsgögn hafa verið kynnt á opnum 
fundi og einnig til lögboðinna umsagnaraðila. Deiliskipulagsgögn hafa verið lagfærð ef tir ábendingar frá  
Vegagerðinni um vegtengingu við Gígahnúkaveg. Deiliskipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Ölfuss, 2010-2022.

Tillaga að deiliskipulagsbrey tingum ásamt umhverfisskýrslum  liggur frammi til kynningar í Ráðhúsi Ölfuss,  
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma frá 9-12 og 13-16. Tillagan verður einnig á heimasíðu Ölfuss.  
Tillagan er til kynningar frá 5. aprí l 2014 til 17. maí 2014. Ábendingar og athugasemdir skulu vera skriflegar  
og hafa borist fyrir 17. maí 2014 til Sveitar félagsins Ölfuss, b.t . skipulags- og byggingarfulltrúa,  
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn. 
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

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

www.hagvangur.is



Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Dvergahraun  ( Miðengisland ) 801 Selfoss.
- Stór glæsilegt 91,3 fm. heilsárshús ásamt 24,7 fm. Gestahúsi samtals 116 fm. 
- Húsnæðið er allt hið glæsilegasta ekkert hefur verið til sparað.
- Parket og flísar á gólfum, afar vandaðar innréttingar og tæki.
- Þetta er eign fyrir vandláta. 
- Vinsaml. bókið skoðun hjá Þórhalli í síma 897-8431

- V. 34 millj.

LAXABAKKI - 800 SELF
- Glæsilegt einbýlishús við bakka Ölfusár.
- 3 svefnherbergi eru í húsinu og rúmgóðar stofur. 
- Góðir sólpallar og heitur pottur.
- Sérsmíðaðar innrétt. og vönduð gólfefni.
- Öll eignaskipti skoðuð.
V. 69.9 millj.

KIÐÁRBOTNAR – HÚSAFELLI
- Mikið uppgerður, bjartur og nútímalegur sumarbústaður 
  í vinsæla og veðursæla Húsafelli.
- Bústaðurinn er umlukinn gróðri, niðurinn frá Hvítá berst inn um glugga, 
  lóðin er prýdd hrauni, mosa og lyngi.

V. 11,9 millj.

ÁLFKONUHVARF 53 203 KÓP ÍBÚÐ 0202.
- Fallegt og vel skipulögð tæplega 100 fm 3ja herb íbúð auk stæði í lokaðri bílgeymslu. 
- Sérinngangur af svölum.
- 2 góð herbergi og rúmgóð stofa.
- Baðherbergi flísalagt, þvottahús innan íbúðar.
- Góð lán frá íbúðarlánasjóð staða ca 27,5 millj
- Eignin er laus strax.
- V. 30,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

GRENIMELUR 48 – 107 RVK
- Snyrtileg 49,1 fm 2ja herb íbúð.
- Kjallari í fjórbýli.
- Gott skipulag íbúðar.
- Vinsæl staðsetning í góðu hverfi.

V.19.9.- millj.

BREIÐVANGUR – 220 HFJ.
- Rúmgóð 5.herb. snyrtileg endaíbúð
- Nýlegt parket og íbúð nýmáluð
- Góður ca. 30 fm bílskúr með íbúð
- Húseign hefur nýlega verið endunýjuð að utan

V. 28.9.- millj. 

 

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
- Glæsileg 200 fm íbúð á 14.hæð
- Vandaðar innréttingar, tvö baðherb.
- Tvöfaldur 36 fm innb.bílskúr
- 60 fm þaksvalir með heitum potti

V. 74.9.- millj. 

 

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON 
sölufulltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON 
sölufulltrúi. Sími 892 1931

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. APRÍL KL 17:00 - 17: 30 OPIÐ HÚS LAUGARd. 5. OG SUNNUDAGINN 6. APRÍL

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

ARAHÓLAR 2 – 111 RVK
- Björt 102,8 fm 4ra herb íbúð.
- Yfirbyggðar svalir með góðu útsýni.
- Stutt í alla þjónustu.

V.23.9.- millj.
Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. APRÍL FRÁ 18.30 – 19.00 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. APR FRÁ 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAUS STRAX

LAUS STRAX







Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Mjög gott 166 fm. einbýlishús, þar af bílskúr 35 fm.og 
30 fm auka íbúð með sérinngangi. 3 svefnherbergi. 
Skjólgóður garður. Málað síðasta sumar, þakkantur nýr. 
Gluggar endurnýjaðir og lagnir að hluta. Byggt 1965.  
Verð 27,5 milljónir

Hraunsvegur 17 – Njarðvík – Einbýli 
Opið hús sunnudaginn 6. apríl kl 14:00 til 15:00

OPIÐ HÚS

Hús til sölu í Stykkishólmi

Skúlagata 15

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignirnar  
og aðrar eignir á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar:   
       www.fasteignsnae.is

159,7 fm.  einbýlishús ásamt 32,8 fm. bí lskúr. Húsið   
er mjög skemmtilega staðset t og stendur við sjó.  
Húsið  hefur á  undanförnum árum verið endurnýjað bæði 
að innan og utan og skiptist í kjallara hæð og ris. Hæð 
skiptist í forstofu, hol, tvær samliggjandi stofur, eldhús, 
eit t svefnherbergi og baðherbergi. Ris skiptist í stór t hol, 
stór t herbergi og geymslu. Kjallari er undir hluta hússins 
og eru þar tvö geymsluherbergi.  Lóð er frágengin.    
Verð kr. 38.000.000,-. 

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

skipasali.Sími 438-1199, net fang pk@simnet.is

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

MÓABARÐ 12 - HAFNARFJÖRÐUR

Falleg talsvert endurnýjuð 5 herbergja miðhæð í þríbýli,
ásamt bílskúr á góðum útsýnisstað á Holtinu í Hafnarfirði,
eignin er alls 152,6 fm að stærð sem skiptist þannig að
hæðin 106,2 fm, herbergi í kjallara
14,4 fm og bílskúrinn 32,0 fm. Verð 29,9 millj.

Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali
verður á staðnum s: 862-3377

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.apríl  kl. 15:30 - 16:00

OPIÐ HÚS

HÁIHVAMMUR 14 - HAFNARFJÖRÐUR

30 Fallegt 259 fm einbýli ásamt 43 fm bílskúr, samtals 302 fm
á góðum stað í Hvömmunum. 6 svefnherb. Auðvelt að gera
aukaíbúð á neðri hæð m/sérinngangi.  Frábært útsýni yfir
fjörðinn og víðar. Verð 59,9 millj.

Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali
verður á staðnum s: 862-3377

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.apríl  kl. 15:00 - 15:30 

OPIÐ HÚS
AUKAÍBÚÐ

“LAUS STRAX”

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 55,9 millj.

Heiðargerði 571 0 8 
Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnudag 6. apríl 15:00 - 16:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt og reisulegt einbýlishúsF ll t i l t i býli hú

Húsið er alls 240 fm með 35 fm bílskúr

Eftirsóttur staður í Smáíbúðarhverfinu

Gott innra skipulag, allt að 6 svefnhergi

Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð

Falleg skjólgóð lóð í góðri rækt

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Fasteignasala

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

STYKKISHÓLMUR - STYKKISHÓLMUR
Einstakt tækifæri í ferðamannaþjónustu við Breiðafjörð!

Til sölu í Stykkishólmi 12 raðhús, ( 2 X6 ) útleiguhús 
með öllum búnaði, í fullum rekstri. Húsin eru mjög vel 
staðset t í Stykkishólmi. Stykkishólmur er vaxandi 
ferðamannabær og það gefur eigninni mikla möguleika 
til framtíðar.
Allar nánari upplýsingar gefur Sverrir Kristjánsson 
Löggiltur fasteignasali í síma 896-4489 eða 
Sverrir@posthus.is

Litlikriki 28
270 Mosfellsbær
Einbýli á einni hæð

Stærð: 236 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 55.050.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
RE/MAX Alpha kynnir: Fallegt einbýlishús á einni hæð með fjórum stórum svefnherbergjum.
Baðherbergi með gufubaði og baðkari. Rúmgott eldhús með hvítri innréttingu. Stór sólpallur með
heitum potti og fallegu útsýni yfir Esjuna. Eign á eftirsóttum stað í Mosfellsbæ.
Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Opið
Hús

Sunnud. 6. mars kl. 14:00 - 14:30

897 1533

Ennishvarf 3
203 Kópavogur
Stórt fjölskylduhús  

Stærð: 316,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 78.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 95.000.000
RE/MAX Borg kynnir til sölu 316,1 fm glæsilegt tveggja hæða einbýlishús á fallegum stað, í lokuðum
botnlanga með góðu útsýni yfir Elliðavatn.  Í húsinu eru 6 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús,
borðstofa, stofa, sjónvarpshol, þvottahús, stór bílskúr og tvennar svali.  Auðvelt að útbúa íbúð í húsinu
með sér inngangi.
Nánari upplýsingar veita Bryndís Alfreðsdóttir í síma 854-2112 og Þóra Birgisdóttir, Löggiltur
fasteignasali s. 777-2882.

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

Bryndís Alfreðs.
Sölufulltrúi

thora@remax.is

bryndis@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 6.april kl:16:00 - 16:30

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

7772882

8542112

OPIÐ
HÚS

Glæsileg 111,8 fm. 3ja herbergja íbúð 
í Tröllakór í Kópavogi með sérstæði í 
bílakjallara.  Granít er á eldhúsbekkjum, 
á baðherbergi og öllu sólbekkjum 
íbúðarinnar.  Stutt í leikskóla, skóla og 
þjónustu.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. APRÍL KL. 16:00
Íbúð 303

Upplýsingar veitir Axel lögg. fasts. í síma 
650 8866. Sjón er sögu ríkari.

Kaupsamningsstofan
Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

TRÖLLAKÓR 2 - KÓPAVOGUR
VERÐ: 30.900.000 | STÆRÐ: 111,8fm 
HERBERGI: 3 | BYGGINGARÁR: 2007 
FASTEIGNAMAT: 26.750.000

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
axel@kaupsamningsstofan.is
Sími: 650 8866

Vegna mikillar sölu vantar eignir 
af öllum stærðum og gerðum.
Góður sölutími núna
Frítt verðmat
Við sýnum alltaf eignina þína
Fagljósmyndari tekur frábærar myndir
Við höldum opið hús
Persónuleg þjónusta
Traust og nákvæm skjalagerð Kaupsamningsstofan

Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.

Sveinn G. Guðmundsson
Sölufulltrúi
S: 899 8546
sveinn@kaupsamningsstofan.is

VEGNA MIKILLAR SÖLU 
VANTAR EIGNIR AF ÖLLUM 

STÆRÐUM OG GERÐUM

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

Falleg ca 128 fm 4ja herbergja íbúð á efstuhæð 
(ein íb. á hæð) í fjölbýlishúsi í Grafarholti. Þrjú góð svefnher-
bergi og björt og falleg stofa með stórkostlegu útsýni. Skipti 
möguleg á  góðri 2-3ja-herbergja íbúð.  
Stórglæsilegt útsýni yfir borgina og fjöllin fögru, Esjuna, 
Skarðsheiðina, Akrafjall og Snæfellsjökul.

KRISTNIBRAUT 22
STÓRGLÆSILEGT ÚTSÝNI

32,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 17 - 18 

einar@egfasteignamidlun.is


