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Leikskólar Mosfellsbæjar
Leikskólakennara vantar til starfa frá næsta skólaári
Um er að ræða stöður leikskólakennara og deildarstjóra.
Til greina kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun
og reynslu.
Kjör skv. samningum LNS við FL.

Víkurskóli í Vík sem er sameinaður leik-, grunn- og tónskóli
óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:

Upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að ﬁnna á
heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos.is
Umsóknarfrestur er til 1. júní og umsóknum skal skilað til
leikskólastjóra viðkomandi skóla.

•
•
•
•
•

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.

umsjónarkennara á mið og yngsta stig
leikskólakennara
tónmenntakennara
forskólakennara við tónskóladeild
sérkennara

Vík í
Mýrdal
Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu
umhverﬁ.

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á skólastjóra Víkurskóla
Ragnhildi Einarsdóttur ragnhildur@vik.is , s. 8454270.
www.vikuskoli.vik.is

Mýrdalshreppur er um 500
manna sveitarfélag. Í Vík er
öll almenn þjónusta og frábær
aðstaða til allrar almennrar
íþróttaiðkunar.
Náttúrufegurð er rómuð í Vík
og nágrenni og samgöngur
greiðar allt árið
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Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík

Sérfræðingur
í Markaðsdeild
Markaðsdeild Landsbankans leitar að öflugum liðsmanni með góða þekkingu og
brennandi áhuga á samfélagsmiðlum. Við leitum að áhugasömum einstaklingi til að
takast á við fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að hafa
frumkvæði, hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

Dagleg umsjón með samfélagsmiðlum.

»

»

Almenn markaðsstörf.

»

»

Greining á markaðstækifærum.

»

Samskipti við auglýsingastofu, miðla
og birgja.

»

Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu
máli skilyrði.
Góð þekking og mikill áhugi á
samfélagsmiðlum.

»

Reynsla af markaðsstörfum er kostur.

»

Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

»

Landsbankinn

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Frumkvæði, færni í samskiptum og
þægilegt viðmót.

landsbankinn.is

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Elínborg Kvaran,
forstöðumaður Markaðsdeildar, í síma 410
6886 / 825 6186, Þórmundur Jónatansson
í Markaðsdeild í síma 410 7089 / 820 6548
og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði
í síma 410 7907 / 898 2664.
Umsókn merkt „Sérfræðingur í
Markaðsdeild“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með
föstudeginum 30. maí nk.
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Starfsmaður í fjárhagsdeild Vélasölunnar
Vélasalan óskar eftir starfsmanni í fjárhagsdeild sína. (75% starfshlutfall)
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi
• Innheimta og gerð reikninga
• Umsjón með innflutningspappírum
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Greiðsla reikninga
Hæfnikröfur:
• Reynsla og þekking af sambærilegum störfum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Vélasalan er öflugt þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi
sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á vélum og
búnaði í fiskiskip og báta og flestu sem því tilheyrir.
Nánari upplýsingar veitir Ingvaldur Gústafsson,
ingvaldur@velasalan.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.
Umsóknir skulu sendar á ingvaldur@velasalan.is

Kennarar óskast til starfa við Gerðaskóla
í Sveitarfélaginu Garði skólaárið 2014-15.
Við óskum eftir að ráða kennara til kennslu í myndmennt
auk almennrar bekkjarkennslu á yngra stigi. Einnig óskum
við eftir kennara til að kenna íslensku sem annað tungumál
og sérkennslu. Við leitum eftir metnaðarfullum kennurum
sem vilja ná góðum árangri og eiga gott með að vinna í
góðum starfsmannahópi.
Gerðaskóli er vel búinn heildstæður grunnskóli með um
200 nemendur í Sveitarfélaginu Garði á Suðurnesjum.
Allur aðbúnaður starfsfólks og nemenda er mjög góður.
Áhugasamir eru hvattir til að heimsækja okkur og skoða
aðstæður. Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í
síma 422-7020. Umsóknarfrestur er til 30. maí.

Í boði eru áhugaverð
og fjölbreytt störf
þar sem hæﬁleikar og
frumkvæði fá notið sín.

SPENNANDI
STÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU
UMFERÐAREFTIRLITSMENN Á UMFERÐARSVIÐI

SÉRFRÆÐINGUR Á
SKIPAEFTIRLITSDEILD

Starﬁð: Samgöngustofa leitar að umferðareftirlitsmönnum á umferðarsvið stofnunarinnar. Starﬁð felst
í eftirliti með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu,
frágangi og merkingu farms, eftirliti með kílómetragjaldi, olíugjaldi og gjaldþyngdum bifreiða auk eftirlits með útfyllingu akstursbóka og eftirlits með
álestraaðilum. Að auki felst í starﬁnu eftirlit með
aksturs- og hvíldartíma ökumanna, ástandi ökurita
og ökumæla, sem og leyﬁsskyldri starfssemi
vegna fólks- og farmﬂutninga á landi, leyﬁsskoðun
hópbifreiðum og leigubifreiðum. Ennfremur skráning
brota og afskipta, skýrslugerð og úrvinnsla gagna.
Starfshlutfall er 100%. Um þrjú stöðugildi er að ræða.

Starﬁð: Samgöngustofa óskar eftir að ráða til starfa
sérfræðing á skipaeftirlitsdeild með starfsstöð í
Reykjavík. Starf sérfræðings á skipaeftirlitsdeild
felst í að sinna eftirliti með stærri skipum, vera
tæknilegur eftirlitsmaður og leiðbeinandi annarra
skoðunarmanna við framkvæmd skoðana á
skipum. Sérfræðingurinn hefur yﬁrumsjón með
gerð skoðunarhandbóka, gerð skírteina og öðrum
verkefnum sem til falla. Viðkomandi mun vera
staðgengill deildarstóra. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun.
• Almenn tölvufærni.
• Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur.
• Þekking á málaﬂokknum er kostur.
• Mjög gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti.
• Mjög gott vald á ensku, bæði í ræðu og riti. Þriðja
tungumál er kostur.
• Leitað er að einstaklingum sem eru úrræðagóðir,
færir í mannlegum samskiptum og una sér vel í
hópstarﬁ.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hafa lokið námi í tæknifræði, skipa- eða vélaverkfræði eða vera handhaﬁ skírteinis til fyllstu réttinda
til skipstjórnar eða vélstjórnar
• Hafa reynslu af eftirliti með ástandi skipa og skipsbúnaðar, eftirliti með smíði skipa eða með breytingum á skipum
• Þekkja til þeirra reglna og laga sem gilda um öryggi
skipa og til þess öryggisbúnaðar sem skip skulu búin.
• Haﬁ haldgóða þekkingu og færni í íslensku, ensku
og einu Norðurlandatungumáli.
• Haﬁ þekkingu og reynslu af notkun algengustu
hugbúnaðarforrita.
• Hafa reynslu af stjórnun og færni í mannlegum
samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2014
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2014.
Nánari upplýsingar veitir Marta Jónsdóttir,
deildarstjóri umferðareftirlits og leyﬁsveitinga
í síma 480-6000.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur J. Briem,
framkvæmdastjóri siglingsviðs í síma 480-6000.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
• á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni
www.samgongustofa.is
• senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á netfangið
atvinna@samgongustofa.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex
mánuði ef staða losnar á ný. Samgöngustofa áskilur sér rétt
til þess að hafna öllum umsóknum. Starfskjör eru í samræmi
við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

eða
• senda skriﬂega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
Samgöngustofa
Bt. Ólafar Friðriksdóttur
Pósthólf 470, 202 Kópavogur

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.
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SPENNANDI
SUMARSTÖRF
FYRIR NÁMSMENN
Umsóknarfrestur til 28. maí.
Allar nánari upplýsingar má finna á vef
Vinnumálastofnunar: www.vmst.is
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Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,
sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki
skilyrði. Árangurstengd þóknun í verktakaumhverﬁ.
Umsóknir skulu sendar á netfangið:
umsokn@sagaz.is fyrir 23. maí nk.

VERKSTJÓRI Í VÉLSMIÐJU BUGÐUFLJÓTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra í vélsmiðju fyrirtækisins að
Bugðufljóti 19, Mosfellsbæ.
Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða stálsmíði,
tölvukunnátta er æskileg.

VERKSTJÓRI Á VERKSTÆÐI - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á viðgerðarverkstæði Ístaks í Noregi.

Ert þú nýi efnafræðikennarinn okkar?

Viðkomandi þarf að hafa sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun og

Menntaskólinn í Kópavogi (st. 1973) er framsækinn og metnaðarfullur framhaldsskóli sem leggur áherslu á góða raungreinakennslu. Nú vantar okkur einn öﬂugan liðsmann til viðbótar í
okkar frábæra kennarahóp því starf efnafræði-kennara í MK
er laust til umsóknar.

víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og vinnuvéla, tölvukunnátta er
æskileg.
Ensku og/eða norsku kunnuátta er nauðsynleg.
Í starfinu felst utanumhald um rekstur vélaverkstæðis, varahlutainnkaup,

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í efnafræði og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Einnig þarf umsækjandi að
hafa gaman af að vinna með fólki og hafa brennandi áhuga
á innleiðingu grunnþátta nýrrar námskrár í raungreinar með
fjölbreyttum kennsluháttum. Launakjör fara eftir kjarasamningi
framhaldsskólakennara og stofnanasamningi MK.
Umsóknarfrestur er til 30. maí.
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yﬁrlits um fyrri störf.
Umsókn skal senda til skólameistara (margret.fridriksdottir@mk.is).

skráningar á viðhaldi tækja ásamt utanumhaldi á tímaskráningum

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

starfsmanna ofl.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 400 manns, víðsvegar um landið

TRÉSMIÐIR - GRÆNLAND

sem og erlendis.

ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við framkvæmdir á Grænlandi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Allar upplýsingar um skólann okkar er að ﬁnna á mk.is

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

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

fyrirtæki og einstaklinga.

Frekari upplýsingar um starﬁð veita skólameistari, Margrét
Friðriksdóttir, og aðstoðarskólameistari, Helgi Kristjánsson,
í síma 594 4000.
Skólameistari

Framúrskarandi

kennarar óskast
í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins, á haustönn 2014.

Hönnunar- og
handverksskólinn
Staða í gull- og silfursmíði.
Meistararéttindi í gull- og silfursmíði. Menntun
í hönnun ásamt þekkingu á steinaísetningu
æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ágústsdóttir,
skólastjóri Hönnunar- og handverksskólans,
í síma 514 9201 og í tölvupósti, sa@tskoli.is.

Skipstjórnarskólinn
Staða í faggreinum skipstjórnar.
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni
Óskarsson, skólastjóri Skipstjórnarskólans,
í síma 514 9551 og í tölvupósti, vmo@tskoli.is.

Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Tvær stöður í faggreinum rafiðna.
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum
ásamt meistararéttindum.

Stöður í faggreinum vélstjórnar.
Óskað er eftir véltækni- eða vélaverkfræðingi
og vélfræðingi með starfsreynslu.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G.
Valdemarsson, skólastjóri Raftækniskólans,
í síma 514 9251 og í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Staða í rennismíði.
Meistararéttindi í rennismíði, æskilegt að
viðkomandi sé einnig með vélstjórnarréttindi.

Upplýsingatækniskólinn

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson,
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501
og í tölvupósti, egud@tskoli.is.

Tvær stöður á tölvubraut.
Sérhæfing í forritun, vefforritun og kerfisfræði.
Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir,
skólastjóri Upplýsingatækniskólans,
í síma 514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu.
Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 25. maí. Allar umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

www.tskoli.is
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Sjálfstætt starfandi
leiðsögumenn og/eða
túlkar óskast
Icleland Europe Travel partnership óskar eftir að komast í
samband við reynda, útsjónarsama og ráðagóða leiðsögumenn sem eru tilbúnir að taka að sér tímabundin verkefni,
svo og aðstoðarfólk sem talar eitt eða ﬂeiri af eftirfarandi
tungumálum; ensku, rússnesku og kínversku; mandarín og/
eða kantónsku.
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á netfangið
info@icelandeuropetravel.com

Vélvirkjar-Vélstjórar-Rafsuðumenn
Við leitum af manni á þjónustu verkstæði okkar. Starﬁð
er fjölbreytt og krefjandi, þjónusta, uppsetning frysti og
kælikerfa og viðhald á vélbúnaði í stór og smá frysti og
kælikerﬁ. Við leitum að vélvirkja, vélstjóra eða manni með
sambærilega reynslu.
Hæfniskröfur: Þarf að hafa þekkingu á vinnu við vélbúnað
Þarf að hafa reynslu af Tig suðu og Rafsuðu.
Þarf að hafa grunnþekkingu á rafmagnsvinnu
Þarf að geta unnið einn, eða með ﬂeirum.
Þarf að vera tilbúin að vinna langa
vinnudaga í törnum.
Þarf að hafa góða þjónustulund .
Við leitum af framtíðar manni, æskilegt er að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst.

Starfsmaður í dreifingu
lausafóðurs

Fóðurblandan leitar af öflugum söluráðgjafa til þess
sinna viðskiptavinum fyrirtækisins sem og að afla nýrra
viðskiptavina.

Fóðurblandan leitar að öflugum starfsmanni til að sinna og
skipuleggja dreifingu lausafóðurs til viðskiptavina.

Helstu verkefni
• Þjónusta og viðhalda jákvæðum og góðum tengslum
við viðskiptavini
• Afla nýrra viðskiptasambanda
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Heimsóknir til viðskiptavina
• Greining sölutækifæra
Hæfniskröfur
• Búfræðimenntun eða reynsla af bústörfum æskileg
• Reynsla af sölumennsku
• Góð almenn tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Geta unnið sjálfstætt sem og í teymi
• Reglusemi og góð ástundun
Umsóknir sendist á Böðvar Jónsson, framkvæmdastjóra
sölu- og markaðssviðs, bodvar@fodur.is sem einnig veitir
nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014





Helstu verkefni
• Skipulag dreifingu lausafóðurs til viðskiptavina
• Umsjón með áfyllingu á fóðurbíla
• Umsjón með sýnatöku
• Þrif á afgreiðslusvæði í samræmi við þrifaáætlanir
• Samskipti við söludeild/viðskiptavini
• Skipulagning viðhalds á fóðurbílaflota í samráði
við Framkvæmdastjóra framleiðslusviðs
Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
(Meirapróf og þekking á vélbúnaði er kostur)
• Faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Reglusemi og góð ástundun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknir sendist á Daða Hafþórsson, framkvæmdastjóra
framleiðslusviðs, dadi@fodur.is sem einnig veitir nánari
upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014.

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, fiskeldi og
húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. Fóðurblandan rekur
þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við
bændur hér á landi. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

ENNEMM / SÍA / NM62676

Áhugasamir sendi
umsókn
á netfangið:
frysti@islandia.is

Söluráðgjafi

Fáðu útrás fyrir
sköpunarkraftinn
Við leitum að hæfileikaríkum og drífandi grafískum hönnuði
til að ganga til liðs við öflugt teymi snillinga í markaðsdeild Símans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla af grafískri hönnun
og auglýsingagerð nauðsynleg
• Reynsla af vefhönnun er æskileg
• Reynsla af innanhússhönnun er kostur
• Frumkvæði og drifkraftur
• Mikil samskiptalipurð og hæfni
til að vinna í hópi
• Góð aðlögunarhæfni og sveigjanleiki
• Heilindi og jákvætt viðhorf
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Grafísk hönnun á markaðsefni, umbúðum
og merkingum
• Uppsetning skjala og PPT-kynninga
• Útstillingar og merkingar
í verslunum Símans
• Hugmyndavinna og framkvæmd
í tengslum við innri markaðssetningu
• Almennur stuðningur og þátttaka
í verkefnum markaðsdeildar
og mannauðsdeildar

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.
Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Halldóru Jónsdóttur, ráðgjafa á mannauðssviði
Símans á netfangið halldoraj@siminn.is
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Óskum eftir að ráða
hressann og skapandi
hársnyrtisvein eða
meistara í 50% starf.
Möguleiki á fullu starﬁ
fyrir réttan aðila.
Skuggi s: 571 4420

Vélavörður/Vélstjóri
Óska eftir vélaverði á 200t rækjuskip. Þarf einnig að
geta leyst af sem fyrsti vélstjóri.
Upplýsingar í s. 892 2590

Leikskólakennara vantar
Við leikskóla Auðarskóla í Búðardal vantar leikskólakennara
til starfa. Um er að ræða tveggjadeilda leikskóla með um 40
börnum. Húnsæði leikskólans er nýlegt og aðstaða barna og
starfsfólks góð. Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli. Nánari upplýsingar má finna á www.audarskoli.is

Aðalbókari á fjármála- og
rekstrarsviði óskast

Menntun og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að starfa sem leikskólakennari
• Farsæl reynsla í starfi með börnum
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði

Inkasso ehf. og tengd félög leita að aðalbókara
Leitað er að einstaklingi með reynslu af
bókhaldi. Nákvæmni og sjálfstæði í starﬁ
eru nauðsynlegir eiginleikar sem og góð
færni í DK bókhaldsforriti. Viðkomandi þarf
að hafa yﬁrgripsmikla þekkingu á bókhaldi,
afstemmingu, sjóðstreymisáætlunum og
skýrslugerð. Fjármálasvið ber einnig ábyrgð
á almennum rekstri skrifstofunnar.

Starfssvið

Umsóknir berist á netfangið
umsokn@inkasso.is

Menntun sem nýtist í starﬁ, sem dæmi
viðurkenndur bókari eða endurskoðandi.
Góð kunnátta í DK bókhaldsforriti
Nákvæmni og talnagleggni
Mikil reynsla af bókhaldi er skilyrði
Góð almenn tölvufærni

Upplýsingar um stöðuna veitir Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri í síma 8997037 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is. Áhugasamir sendi umsókn og
ferilskrá rafrænt á sama netfang.
Umsóknarfrestur er til 24. maí

Menntunar- og hæfniskröfur
PIPAR\TBWA • SÍA • 141495

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 veitir framkvæmdastjóri rekstrar,
georg@inkasso.is

Almenn bókhaldsstörf
Sjóðstreymisáætlanir
Skýrslugerð
Ábyrgð á mánaðarlegum afstemmingum
Greiðsla reikninga

Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að ráða
í eftirfarandi starf fyrir næsta skólaár.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí.

Efnafræðikennari – tímabundið - 80-90% staða
Um Inkasso ehf.
Inkasso var stofnað árið 2010 og sérhæﬁr sig í milliinnheimtu og reikningagerð fyrir
fyrirtæki og stofnanir. Tengd fyrirtæki eru móðurfyrirtæki og önnur systurfyrirtæki
sem starfa á mismunandi starfssviðum.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

ERTU TIL Í SLAGINN?
ÍAV er eitt stærsta og öﬂugasta
verktakafyrirtæki landsins sem byggir
á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Vegna aukinna umsvifa hér heima og í Noregi
óskar ÍAV eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði,
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis
og erlendis.

Verkefnastjóri með verklegum framkvæmdum

Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.
Umsóknarfrestur er til 26. maí og skal senda umsóknir
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið
á milli fjögurra mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög tæknivæddur og er
aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

Menntunar – og hæfniskröfur:
s
s
s
s
s
s
s

Menntun á sviði verk- eða tæknifræði
Stjórnunar- og rekstrarreynsla er kostur
Reynsla af tilboðsgerð
Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta
Góð kunnátta í norðurlandamáli

3UNNUL¾KJARSKËLI
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar
kennara til starfa skólaárið 2014 -15

Trésmiðir

Meðal kennslugreina er enska á mið- og elsta stigi.

Óskað er eftir reyndum trésmiðum til starfa. Um er að ræða
verkefni á höfuðborgarsvæðinu, á Suðurnesjum og í Noregi.
Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri
í síma 530-4200. Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV,
www.iav.is. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru
mikilvægir eiginleikar.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem
að skólastarfinu koma.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is

Við breytum vilja í verk
ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Umsóknarfrestur er til 26. maí 2014.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.
Skólastjóri
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www.skra.is
www.island.is

GEÐSVIÐ
Læknar í starfsnámi
Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði.
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. ágúst til 1. desember 2014, í 6-12 mánuði.
Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í
samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð,
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum,
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði
Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu
árum.

Hæfnikröfur

» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2014.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,
engilbs@landspitali.is og Nanna Briem, sérfræðilæknir,
nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Engilberti Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði
við Hringbraut.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á
þeim og innsendum gögnum.

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.

Verkfræðingur/hagfræðingur
Starf verkfræðings/hagfræðings á Mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands
er laust til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.
Helstu verkefni:
• Umsjón með útgáfu hagrænna upplýsinga
• Túlkun og úrvinnsla upplýsinga um kaup og leigu
fasteigna
• Sérvinnslur og upplýsingagjöf úr fasteignaskrám
• Þátttaka í árlegu endurmati fasteigna

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið
störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum
ríkisstarfsmanna.

Menntunar og -hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði, hagfræði eða skyldum
greinum, meistarapróf æskilegt
• Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
• Þekking á landupplýsingum er kostur
• Góð færni til að greina og finna lausnir
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
• Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn
og umsjón með verkefnum
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2014.
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Rauði krossinn í Reykjavík er deild innan Rauða krossins á Íslandi sem er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á
Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í
samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Rauði krossinn í Reykjavík er með fjölbreytt
verkefnaval og sinna liðlega 900 sjálfboðaliðar á öllum aldri margskonar störfum í þágu samfélagsins í hverjum mánuði.

Umsóknarfrestur er til og
með 1. júní nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá og
fylgigögnum óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri
Rauði krossinn í Reykjavík óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að öflugum
einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði
og skipulögð vinnubrögð.
- Framkvæmdastjóri stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins í Reykjavík og ber ábyrgð á starfseminni.
- Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við stefnu stjórnar og samþykktir Rauða krossins á Íslandi.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun og hæfniskröfur

• Stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins í Reykjavík
• Fylgir eftir stefnu félagsins, ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi Rauða krossins í Reykjavík gagnvart stjórn deildarinnar
• Stýrir og ber ábyrgð á rekstri skrifstofu og annarri starfsemi sem heyrir undir

• Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Þekking á sjálfboðinni þjónustu mikill kostur
• Áhersla er lögð á samskiptahæfileika
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði
• Þekking á samningagerð

Rauða krossinn í Reykjavík

• Stuðlar að góðum tengslum við aðrar deildir félagsins og landsskrifstofu
• Að öðru leyti fer um starfssvið hans eftir stefnu og fyrirmælum sem stjórn
Rauða krossins í Reykjavík gefur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Matreiðslumaður óskast

6XPDUVW|UIi6yOKHLPXP
4VNBSBGMFZTJOHÓGÏMBHT¢KØOVTUV4ØMIFJNB
)FMTUVWFSLFGOJFSVTUV§OJOHVSWJ§GBUMB§GØML6NFSB§S§BWBLUBWJOOV¢BSTFNVOOJ§FSÓEBHBPHGSÓÓ
EBHB
"§TUP§ÓCBLBSÓ4ØMIFJNB
»TLVNFGUJSB§TUP§BSNBOOWJ§CBLTUVSÓTVNBS#BLBSÓJ§FSMÓGSOUWPUUB§PHGSBNMFJ§JSCSBV§ LÚLVSPHUFSUVS
TFNFSVUJMTÚMVÓWÚMEVNWFSTMVOVNPHLBGGJIÞTJ4ØMIFJNB
4UBSGTNFOOÓLBGGJIÞTPHWFSTMVO4ØMIFJNB
7J§FSVNB§MFJUBFGUJS¢KØOVTUVHMÚ§VNFJOTUBLMJOHVNGSÈCZSKVOKÞOÓUJMÈHÞTUMPLB

Brasserie Ask Suðurlandsbraut 4a Reykjavík
vantar metnaðarfullan og duglegan matreiðslumann
með réttindi eða mikla og almenna reynslu af matreiðslu.
Unnið er á vöktum 2-2-3
Opið til kl. 22.00 öll kvöld.
Nánari upplýsingar í síma 8983595

eða haukur@askur.is

-FJUB§ FS FGUJS KÈLW§VN FJOTUBLMJOHVN NF§ SÓLB ¢KØOVTUVMVOE  «IVHJ È MÓGSOVN MÓGTTUÓM PH
VNIWFSGJTNÈMVNFSLPTUVS
4LJMZS§JB§FJOTUBLMJOHVSTÏFMESJFOÈSB
)ÞTO§JFSÓCP§JÈ4ØMIFJNVN
6QQMâTJOHBSWFJUJS&SMFOEVS1ÈMTTPO SFLTUSBSTUKØSJ4ØMIFJNBÓOFUGBOHJ§FQ!TPMIFJNBSJT
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSGTFNJ4ØMIFJNBFSB§GJOOBÈWFG4ØMIFJNBXXXTPMIFJNBSJT
4ØMIFJNBSIBGBTUBSGB§B§NBOOSLU VNIWFSGJTPHNFOOJOHBSNÈMVNÓÈS¶CZHH§BSIWFSGJOV4ØMIFJNVNCÞBPHTUBSGBVN
NBOOT3FLJOFSGKÚM¢UUBUWJOOVTUBSGTFNJNF§HBS§ZSLKVTUÚ§ TLØHSLUBSTUÚ§ WFSTMVO LBGGJIÞTJ CBLBSÓJ NBUWJOOTMV KVSUBTUPGV
PH HJTUJIFJNJMJ « TUB§OVN FSV GJNN NJTNVOBOEJ MJTUBTNJ§KVS  MFJSHFS§  MJTUBTNJ§KB  LFSUBHFS§  WFGTUPGB PH TNÓ§BTUPGB
.FOOJOHBSTUBGTTFNJ FS GKÚM¢UU PH È 4ØMIFJNVN FS MJTUIÞT  TâOJOHBSTBMJS  IÚHHNZOEBHBS§VS  USKÈTBGO  LJSLKB  GS§BTFUSJ§
4FTTFMKVIÞTPHÓ¢SØUUBMFJLIÞT

SNÆFELLSBÆR
Lausar kennarastöður við leik- og
grunnskóla Snæfellsbæjar
Snæfellsbær auglýsir lausar kennarastöður við leik- og
grunnskóla sveitafélagsins.

GÆÐASTJÓRNUNARDEILD
Helstu verkefni:
· Framkvæma gæðaúttektir
· Framkvæma öryggisúttektir
· Eftirfylgni með úrlausn gæðaúttekta
· Eftirfylgni með úrlausn öryggisúttekta
· Útbúa gögn fyrir byggingaryfirvöld
· Þróun á gæðastjórnunarkerfi
fyrirtækisins
· Vinna að ýmsum sérverkefnum
sem tengjast gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun sem nýtist í starfi
· Góð tölvukunnátta
· Gott vald á íslensku máli

· Góðir samskiptahæfileikar
· Stjórnunarhæfni
· Skipulögð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar/umsóknir: Benedikt Egilsson rekstrar- og gæðastjóri
benedikt@tgverk.is, sími 824 8402
Fossaleyni 16 • 112 Reykjavík
Sími 534 8400 • www.tgverk.is

Í Snæfellsbæ eru tveir leikskólar, einn á
Hellisandi og annar í Ólafsvík.
Leikskólarnir vinna með stærðfræði/numicon,málörvun
barna og umhverﬁsmennt.
Útfærslurnar eru ólíkar milli leikskóla. Farið inn á heimasíðu skólana og kynnið ykkur starf okkar frekar.
http//leikskolinn.is/krilakot og http// leikskólinn.is/kriubol/.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar eru lausar
eftirfarandi stöður: Almenn kennsla og
umsjón á yngsta stigi, 2/3 staða textílmennta- og heimilisfræðikennarastaða og ½ staða í upplýsinga- og tæknimennt á mið- og unglingstigi skólans.
Nánari upplýsingar um skólann er að ﬁnna á heimasíðu
hans www.gsnb.is og á Fésbókarsíðu skólans,
https://www.facebook.com/grunnskolisnaefellsbaejar?ref
=hl er að ﬁnna myndir úr starﬁ hans og annan fróðleik.
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Stefánsdóttir,
leikskólastjóri leikskóla Snæfellsbæjar í síma 4336925/26
eða í póstfanginu leikskolar@snb.is og Magnús Þór
Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma
4339900 eða á póstfanginu maggi@gsnb.is.
Umsóknarfrestur til og með laugardeginum 31.maí
Minnt er á eftirfarandi samhljóða grein í lögum um
leikskóla nr. 90 frá 2008 og lögum um grunnskóla nr. 91
frá 2008:
„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/grunnskóla
einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kaﬂa almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal
liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að aﬂa
upplýsinga úr sakaskrá.“

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland, Liechtenstein and Norway respect their obligations under
the EEA Agreement. The Authority protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by rules or practices
of the EFTA States. The Authority also enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States abide by
the rules relating to competition. The Authority is located in Brussels and employs a total of 70 international staff.

Officers for the Internal Market Affairs Directorate
The Authority is seeking two case handlers for its Internal Market Affairs
Directorate to be assigned responsibilities for surveillance work in relation
to the EFTA States in the fields of
• General internal market law - in particular free movement of goods
• Transport - safety, security, freedom to provide services and establishment

Deadline for application: 5 June 2014.
Start date: Autumn 2014
To see the detailed vacancy notice including eligibility and selection
criteria and conditions, please consult the Authority’s career website
https://jobs.eftasurv.int
All applications need to be submitted online.

HÁRGREIÐSLUFÓLK ATH.
Stóll til leigu, góð aðstaða,
næg bílastæði og sanngjörn leiga.
Uppl. á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)
eða í síma 551-7770/659-4135 (Begga).

Twill vefnaðarvöruverslun óskar eftir starfsfólki.

Galdrastál slf. – Járnsmiðja

Óskum eftir að ráða vandvirkan starfsmann í smíði og
uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.
Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 869 8595, Sigurður

Ef þú hefur áhuga á saumaskap og kannt til verka og ert
hress og skemmtileg/ur þá endilega sendu okkur ferilskrána
þína með mynd á olof@twill.is
Skilafrestur umsókna er til 23. maí öllum umsóknum verður svarað

Aðstoðarskólameistari
Við Iðnskólann í Hafnarﬁrði er laus til umsóknar staða
aðstoðarskólameistara frá og með 1. ágúst 2014. Um er að
ræða fullt starf til fjögurra ára með möguleika á endurráðningu. Aðstoðarskólameistari skal uppfylla skilyrði í
ákvæðum laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og
skólastjóra. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum við daglega stjórn skólans
og rekstur.

)2567gç80$ç85)e/$*6ë-Ï18678
-FJUB§FSB§LSÚGUVHVNPHNFUOB§BSGVMMVNFJOTUBLMJOHJTFNIFGVSÈIVHBÈB§CÞBPHTUBSGBÓFJOTUÚLV
TBNGÏMBHJ
.F§BMIFMTUVWFSLFGOB

«CZSH§È¢KØOVTUVÓCÞTFUVPHBUWJOOV

6NTKØONF§TUBSGTNBOOBNÈMVN

-FJ§JS¢WFSGBHMFHUTUBSGGÏMBHT¢KØOVTUV4ØMIFJNB

4BNTLJQUJPHTBNTUBSG

ÈUUUBLBÓB§NØUBTUFGOVPHGSBNUÓ§BSTâO
.FOOUVOBSPHIGOJTLSÚGVS

SPTLB¢KÈMGBNFOOUVOF§BÚOOVSGBHNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ

3FZOTMBBGTUBSGJNF§GÚUMV§VGØMLJ

4UKØSOVOBSSFZOTMBFSOBV§TZOMFH

+ÈLW§OJPHGSOJÓTBNTLJQUVN

Umsókn þarf ekki að skila á sérstöku eyðublaði. Með
umsókn skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf,
meðmælendur og menntun. Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið arsaell@idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans: Iðnskólinn í Hafnarﬁrði, Flatahrauni 12, 220
Hafnarfjörður.
Umsóknarfrestur er til 6. júní 2014. Laun eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi KÍ og fjármála- og efnahagsráðherra.

4ØMIFJNBSIBGBTUBSGB§B§NBOOSLU VNIWFSGJTPHNFOOJOHBSNÈMVNÓÈS¶CZHH§BSIWFSGJOV4ØMIFJNVNCÞBPHTUBSGBVN
NBOOT3FLJOFSGKÚM¢UUBUWJOOVTUBSGTFNJNF§HBS§ZSLKVTUÚ§ TLØHSLUBSTUÚ§ WFSTMVO LBGGJIÞTJ CBLBSÓJ NBUWJOOTMV KVSUBTUPGV
PH HJTUJIFJNJMJ « TUB§OVN FSV GJNN NJTNVOBOEJ MJTUBTNJ§KVS  MFJSHFS§  MJTUBTNJ§KB  LFSUBHFS§  WFGTUPGB PH TNÓ§BTUPGB
.FOOJOHBSTUBGTTFNJ FS GKÚM¢UU PH È 4ØMIFJNVN FS MJTUIÞT  TâOJOHBSTBMJS  IÚHHNZOEBHBS§VS  USKÈTBGO  LJSLKB  GS§BTFUSJ§
4FTTFMKVIÞTPHÓ¢SØUUBMFJLIÞT

ENNEMM / SÍA / NM62676

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ársæll Guðmundsson,
skólameistari, arsaell@idnskolinn.is sími 585 3600. Nánari
upplýsingar um Iðnskólann í Hafnarﬁrði má sjá á heimasíðu skólans www.idnskolinn.is.
Skólameistari

6NTØLOJSTLVMVCFSBTUFJHJTÓ§BSFONBÓUJM(V§NVOEBS«SNBOOTGSBNLWNEBTUKØSBÈOFUGBOHJ§
HBQ!TPMIFJNBSJT
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSGTFNJ4ØMIFJNBFSB§GJOOBÈWFG4ØMIFJNBXXXTPMIFJNBSJT

Ertu skapandi í
kaffilistum?
Umsjónarmaður Kaffigarðs
Síminn leitar að kröftugum og metnaðarfullum kaffibarþjóni
til að hafa umsjón með og bera ábyrgð á daglegum rekstri
Kaffigarðs, hjarta Símans, þar sem starfsmenn hittast og spjalla.
Við erum að leita að áreiðanlegum og stundvísum kaffinörd sem
er tilbúinn að leggja sig fram við að skapa jákvætt andrúmsloft í
Kaffigarðinum.
Helstu verkefni eru að afgreiða kaffi, te og kakódrykki, panta
inn vörur og fylgjast með vöruúrvali. Þá mun starfsmaðurinn
koma að verkefnum í tengslum við innri viðburði í samstarfi við
mannauðsdeild og markaðsdeild.
Um er að ræða skemmtilegt og líflegt starf á góðum
vinnustað. Vinnutími er frá 8 til 16.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Æskilegt er að viðkomandi hafi stúdentspróf
• Reynsla af kaffigerð og/eða þjónustustörfum
er nauðsynleg
• Eldri en 23 ára

Persónueinkenni:
•
•
•
•
•
•

Frumkvæði og aðlögunarhæfni
Kraftur og metnaður
Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
Vinnusemi og skipulagshæfileikar
Jákvæðni
Snyrtimennska

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.
Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Halldóru Jónsdóttur, ráðgjafa á mannauðssviði
Símans á netfangið halldoraj@siminn.is
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Staða sérfræðings í geðlækningum

EFLA verkfræðistofa
óskar eftir starfsmanni
á umhverfissvið
Vegna aukinna verkefna EFLU í Noregi er óskað eftir
starfsmanni á umhverfissvið fyrirtækisins. Um er að
ræða fjölbreytt verkefni á sviði vatns- og fráveituhönnunar og meðhöndlunar frárennslis. Aðsetur
starfsmanns verður í höfuðstöðvum EFLU í Reykjavík.
Um framtíðarstarf er að ræða.
EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið.
EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir
240 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur:
t M.Sc. gráða í umhverfis- eða byggingarverkfræði er nauðsynleg
t Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
t Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
t Góð tök á norðurlandatungumáli
Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal
berast inn í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf,
fyrir 30. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið
með þær sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Ingunn Ólafsdóttir, mannauðsstjóri,
ingunn.olafsdottir@efla.is.

)½'"#",,*t3&:, +"7¶,ttXXXFøBJTt¶4-"/%t%6#"*t'3",,-"/%t/03&(63t47¶+»t1»--"/%t3Á44-"/%t5 :3,-"/%

Laus er til umsóknar 100% staða sérfræðings í geðlækningum við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og veitist staðan
frá 1. september n.k. eða eftir samkomulagi.
Ábyrgðarsvið: Starﬁð felur í sér þjónustu við sjúklinga á
legudeild, göngudeild og bráðamóttöku. Samvinnu við aðrar
deildir sjúkrahússins og stofnanir á Norður- og Austurlandi.
Starﬁnu fylgir vaktskylda, þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta
og þjálfun aðstoðar- og deildarlækna auk tækifæra til
rannsóknarvinnu.
Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í geðlækningum. Við leitum að geðlækni með víðtæka menntun og
reynslu í almennum geðlækningum. Við ráðningu verður lögð
áhersla á faglega þekkingu auk hæﬁleika á sviði samskipta,
samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.
Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús, sem veitir
almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Áhersla er lögð
á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Geðdeild
Sjúkrahússins á Akureyri er eina geðdeildin utan höfuðborgarsvæðisins. Þar eru sex stöður lækna. Deildin þjónar aðallega íbúum Norður- og Austurlands frá 18 ára aldri. Deildin
skiptist í legudeild og dag- og göngudeild með fjölbreyttum
verkefnum. Góð samvinna er við geðsvið Landspítalans og
stofnanir SÁÁ fyrir fíknisjúklinga.
Næsti yﬁrmaður er Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir
geðlækninga sem gefur nánari upplýsingar um stöðuna í
síma 4630100 og í tölvupósti sigmundur@fsa.is og Gróa B.
Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri lyﬂækningasviðs í síma
4630100 og tölvupósti groaj@fsa.is. Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014.
Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði Embættis
landlæknis um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins
www.fsa.is til Þóru Ákadóttur starfsmannastjóra sjúkrahússins eða á netfang thora@fsa.is. Umsóknum skulu fylgja
ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um fræðilegar rannsóknir, rit- og kennslustörf og
staðfest afrit af fylgigögnum.

Kerﬁsstjóri á tölvu- og
upplýsingatæknideild
Laus er til umsóknar staða kerﬁsstjóra við tölvu- og upplýsingatæknideild. Um er að ræða 100% starf. Starﬁð
veitist frá 15. júní eða eftir nánara samkomulagi. Í starﬁnu
felst ábyrgð á fjölbreytilegri kerﬁsumsjón í rekstrarumhverﬁ
sjúkrahússins.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Forstöðulæknir skurðlækninga
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraþjálfari
Matráður - afleysingar
Dósent í sálfræði
Dósent í líftölfræði
Upplýsinga- og vefstjóri
Doktorsnemi, læknadeild
Kerfisstjóri
Yfirsálfræðingur við geðdeild
Séfræðingur í geðlækningum
Geislafræðingar
Framhaldsskólakennarar
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Framhaldsskólakennari
Kennari í rafvirkjun
Framhaldsskólakennarar
Starfsmaður í afleysingar
Umferðareftirlitsmenn
Sérfræðingur
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólakennari
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Starfsþjálfun
Sálfræðingur
Læknir í starfsnámi

Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
HÍ, miðstöð í lýðheilsuvísindum
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Menntaskólinn í Kópavogi
Fjölbrautarskóli Vesturlands
Framhaldsskólinn í Vestm.eyjum
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Samgöngustofa, umferðarsvið
Samgöngustofa, skipaeftirlitsdeild
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Menntaskólinn í Reykjavík
LSH, göngud. sykursýki og innk.sj.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Þróunarsamvinnustofnun Íslands
LSH, geðsvið
LSH, geðsvið

201405/360
Akureyri
Reykjanesbær 201405/359
Reykjanesbær 201405/358
Reykjanesbær 201405/357
Reykjanesbær 201405/356
201405/355
Reykjavík
201405/354
Reykjavík
201405/353
Reykjavík
201405/352
Reykjavík
201405/351
Akureyri
201405/350
Akureyri
201405/349
Akureyri
Nesk.st./Egilsst 201405/348
201404/277
Egilsstaðir
201405/347
Akranesi
Neskaupstað 201405/346
201405/345
Kópavogur
201405/344
Akranes
201405/341
Vestm.eyjar
Reykjanesbær 201405/340
201405/339
Reykjavík
201405/338
Reykjavík
201405/337
Reykjavík
201405/336
Reykjavík
201405/335
Reykjavík
Reykjanesbær 201405/334
201405/333
Afríka
201405/332
Reykjavík
201405/331
Reykjavík

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og daglegur rekstur á netþjónum, stýrikerfum og
hugbúnaði (Vmware, Microsoft, Linux, SAN, IP net)
• Þátttaka í greiningu á þörfum, tæknilegum kröfum, vali og
innleiðingu UT lausna
• Uppsetning og bilanagreining miðlægra kerfa
• Lágmörkun rekstrartruﬂana með skilgreindum
vinnuaðferðum
• Umsjón með afritun og geymslu rafrænna gagna
Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði tölvunarfræði, kerﬁsfræði, verkfræði,
skyldum greinum eða vottuð færni (MCSA, MCSE
eða MCITP certiﬁcate) í upplýsingatækni æskileg
• Góð þekking og reynsla af rekstri upplýsingatækni
• Færni til að greina og sjá lausnir
• Góð almenn þekking á tækniumhverfum og
uppbyggingu netkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ ásamt
hæﬁleika á sviði samskipta, samvinnu og ríkri þjónustulund.
Við tölvu- og upplýsingatæknideild starfa 6 manns í krefjandi
og fjölbreyttu starfsumhverﬁ. Næsti yﬁrmaður er Árni Kár
Torfason forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar
sem gefur nánari upplýsingar um starﬁð í síma 463 0277
eða 860 0471, tölvupóstur arni@fsa.is .
Launakjör eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags
og fjármálaráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2014.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða á vef
sjúkrahússins, http://www.fsa.is/, og skal umsóknum með
upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum prófskírteina skilað til Þóru Ákadóttir starfsmannastjóra
thora@fsa.is eða sendist til: Sjúkrahúsið á Akureyri Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins
á Akureyri eru: ÖRYGGI SAMVINNA FRAMSÆKNI.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu
sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Sölumaður - Tæknimaður
Rafkaup óskar að ráða tæknimann til þjónustu og sölustarfa

Skrifstofustjóri
Náttúrustofu Vestfjarða

Starfslýsing:
Öll almenn þjónustustörf, ráðgjöf, sala, pantanir oﬂ.

Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða skrifstofustjóra.
Starfssvið: Bókhald, áætlanagerð og umsjón skrifstofu
Náttúrustofunnar. Starfshlutfall 50% eða eftir samkomulagi.
Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða eru á Bíldudal, í
Bolungarvík og á Hólmavík.
Frekari upplýsingar hjá Þorleiﬁ Eiríkssyni forstöðumanni í síma
456 7005 eða 892 6005, netfang: the@nave.is.
Umsóknir skulu sendar til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti
21, 415 Bolungarvík. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2014.

Hæfniskröfur:
Skilyrði er reynsla og góð þekking á ljósabúnaði, stýrikerfum
og almennu raﬂagnaefni.
Sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund , stundvísi og reglusemi
Reykleysi æskilegt.
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@rafkaup.is fyrir 23. maí

VEFSTJÓRI SÖLU- OG
MARKAÐSSVIÐS
MEÐ STARFSSTÖÐ Á AKUREYRI
Saga Travel (www.sagatravel.is) er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki þar sem áhersla er lögð á hágæða þjónustu
og vöruþróun. Við leitum eftir hugmyndaríkum starfsmanni
til byggja upp öﬂuga vefsölu í framsæknu og skapandi umhverﬁ. Leitað er eftir einstaklingi með mikla sölu-, markaðsog samskiptahæﬁleika og sérstök áhersla lög á sjálfstæð og
öguð vinnubrögð .
Um framtíðarstarf er að ræða.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð með heimasíðum Saga Travel
• Umsjón og ábyrgð á söluherferðum á vefnum
• Umsjón og ábyrgð á ásýnd Saga Travel á öðrum heima
síðum og samfélagsmiðlum
• Aðkoma að markaðsstörfum og markaðsstefnu félagsins

Kraftmikill sölumaður óskast
Friðrik A. Jónsson ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa í sölu á siglinga og
ÀVNLOHLWDUW NMXPRJ|êUXPUDIHLQGDE~QDêLI\ULUVNLSRJEiWD/HLWDêHUHIWLUDêLOD
PHêJyêDVNLSXODJVK ÀOHLNDRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

 .\QQLQJRJVDODiY|UXPWLOYLêVNLSWDYLQD

 )UXPNY êLPHWQDêXURJVMiOIVW êLt
 YLQQXEU|JêXP

 8PVMyQPHêKHLPDVtêXRJXSSVHWQLQJi 
auglýsingum
 8WDQXPKDOGXPDXJOìVLQJDUVìQLQJDURJ
markaðsstarf

Umsóknarfrestur til og með 10. júní 2014.
Óskað er eftir að umsækjendur sendi ítarlega starfsferilsskrá með umsókn og rökstuðning fyrir hæfni í starﬁð.
Saga Travel hvetur jafnt konur og karla til að sækja um
starﬁð
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

 5H\QVODRJK IQLtV|OXPiOXP
 *yêW|OYXNXQQiWWD

 6DPVNLSWLYLêELUJMD
 ëPLV|QQXUYHUNHIQL

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og/eða viðamikil starfsreynsla sem
nýtist í starﬁ
• Hæfni til að stýra verkefnum og vinna sjálfstætt
• Góð þekking á leitarvélabestun og google virkni
• Góð tök á inDesign og grunnþekking á vefforritun
• Mikil reynsla af sölu og/eða markaðsstörfum
• Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu og greinaskrifum

 íHNNLQJiVLJOLQJDRJÀVNOHLWDUW NMXP

8PVyNQLUiVDPWIHULOVNUiVHQGLVWPHê
W|OYXSyVWLI\ULUPDtQNiIDM#IDMLV

Friðrik A Jónsson stofnaði sitt fyrirtæki árið 1942 og er fyrirtækið því orðið 72 ára. Fyrirtækið hefur verið
leiðandi á sínu svið og verið í eigu sömu fjölskyldu þar til eigendur Marás keyptu það árið 2006. Félagið er
til húsa í Miðhrauni 13 í Garðabæ. Friðrik hóf samstarf við Willy Simonsen sem stofnaði Simonsen Radio a.s.
í Noregi sem síðar fékk nafnið Simrad sem er eitt þekktasta merkið í sjávarútvegi í dag.
Á síldarárunum varð bylting í síldveiðum þegar Friðrik setti á Íslandsmarkað fyrsta Simrad sonarinn (Astik)
sem á þeim tíma var settur í öll helstu síldveiðiskip á Íslandi og var upphaf að sterkri stöðu Friðriks A. Jónssonar ehf og Simrad á Íslandi.

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Sævar Freyr í síma
825 8888 eða job@sagatravel.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Hjúkrunarheimilið Ísafold
• starfsmaður í ræstingu
• aðstoðarmaður í þjónustumiðstöð
Flataskóli
• íþróttakennari
Álftanesskóli
• deildarstjóri sérkennslu
Hofsstaðaskóli
• námsráðgjafi
• umsjónarmaður tómstundaheimilis
Vinnuskóli Garðabæjar
• flokkstjórar
Leikskólinn Hæðarból
• leikskólakennari
Leikskólinn Kirkjuból
• starfsmaður í atferlisþjálfun

EINKA- OG HÓPTÍMAÞJÁLFARAR ... TAKIÐ EFTIR!
Hreyﬁng leitar að úrvals þjálfurum til að þjálfa
eftir nýju kerﬁ sem verður kynnt í Hreyﬁngu í haust.
Ef þú hefur haldgóða reynslu af líkamsþjálfun, ert fyrirmynd annarra hvað
YDUÐDUOķIVJOHÐLRJOķNDPOHJWDWJHUYLRJEťUÐ\ðUOHLÐWRJDKÈðOHLNXPĜÀHUW
þú sá einstaklingur sem við leitum að.
9LÐOHJJMXPÀKHUVOXÀDÐYLÐNRPDQGLKDðJDPDQDIDÐXPJDQJDVWIŉON
VÒKYHWMDQGLRJIXOOXURUNX8PVÈNMHQGXUĜXUIDDÐYHUDÀUDHÐDHOGUL
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og nýlegri
mynd á netfangið OYL`ÄUN'OYL`ÄUNPZM`YPYTHx.

Bæjarskrifstofur
• byggingarfulltrúi
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

ZZZKUH\ðQJLV
www.gardabaer.is
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Námsráðgjafi
óskast
Laust er starf námsráðgjafa við Tækniskólann
– skóla atvinnulífsins, til afleysinga í eitt ár.
Umsækjandi skal hafa lokið MA-námi í starfsog námsráðgjöf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Guðmundur Páll Ásgeirsson, námsstjóri, í síma
822 2348 og í tölvupósti, gpa@tskoli.is
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Skólastjóri við
leikskólann Hulduheima

Dynamics NAV
forritarar

Skóladeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða leikskólastjóra
til starfa við leikskólann Hulduheima á Akureyri frá 1. ágúst 2014.
Leikskólinn Hulduheimar er sameinaður leikskóli Holtakots og
Síðusels og eru húsin aðgreind með nöfnunum Kot og Sel.
Kot er u.þ.b. 33 barna leikskóli við Þverholt og Sel er þriggja deilda
leikskóli við Kjalarsíðu með u.þ.b. 65 börn.
Sýn Hulduheima er: Vellíðan – Virkni – Velferð.

Reynd leitar að reyndum, metnaðarfullum

Microsoft Dynamics NAV forriturum

Mótun nýrrar stefnu fyrir nýjan skóla er í vinnslu og mikið
og spennandi starf framundan.
Frekari upplýsingar um leikskólann má sjá
á www.hulduheimar.akureyri.is.

vegna aukinna erlendra verkefna.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2014

Reynsla í forritun í Dynamics NAV og
innleiðingu Dynamics NAV viðskiptalausna.

HÆFNISKRÖFUR

Háskólamenntun t.d. í tölvunarfræði,
YHUNIU¨²LNHUǊVIU¨²LYL²VNLSWDIU¨²L
H²DUH\QVODVHPQ¿WLVW¯VWDUǊ

www.tskoli.is

Hæfni í mannlegum samskiptum og skipulögð
vinnubrögð.
6M£OIVW¨²LIUXPNY¨²LRJQ£NY¨PQL¯VWDUǊ
Góð enskukunnátta.
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MÆLINGAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamenn til starfa. Um er að ræða
landmælingar á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins á Íslandi.
Viðkomandi verður að hafa reynslu af sambærilegum störfum.
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“.

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, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,
fyrirtæki og einstaklinga.
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Umsókn með ferilskrá skal send á job@reynd.is merkt
„NAV forritari“ fyrir 9. júní 2014. Frekari upplýsingar
veitir Bjarni Gaukur Sigurðsson (gaukur@reynd.is).
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?
STARFSFÓLK ÓSKAST

UMSÓKN

Við Viljum ráða fólk á nýjan og glæsilegan veitingastað Saffran á
Bíldshöfða. Erum með lausar stöður í sal og eldhúsi, bæði fullar
stöður og hlutastörf (ekki sumarstörf). Við gerum kröfur um að
starfsfólk sé í góðu skapi, formi og jafnvægi, úrræðagott og leggi
metnað sinn í starﬁð. Gott vald á bæði ensku og íslensku er skilyrði
fyrir störf í eldhúsi. Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg í sal.
Sæktu um ef þú…
• Vilt vinna á öﬂugum og skemmtilegum vinnustað.
• Ert 18 ára eða eldri.
• Vilt skapa með okkur framúrskarandi veitingastað.
• Vilt vinna í vaktavinnu.
Glæsibæ • Dalvegi • Ártúnsbrekku • Bæjarhrauni • Bíldshöfða

OPNAR F

L JÓTLEG

A

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is
Nánari upplýsingar veitir
Herwig: atvinna@foodco.is
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GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI
Á AKUREYRI TIL LEIGU EÐA SÖLU
STRANDGATA 3
258 m2 húsnæði til leigu á besta stað í miðbæ Akureyrar,
við Ráðhústorgið.Inngangar og útstillingagluggar bæði
að austan og vestan. Mjög sýnilegt öllum sem fara um
miðbæ Akureyrar. Húsnæðið er innrét tað sem fataverslun , en áður hefur verið rekin veitingarstaður í
eigninni. Stór og sólrík verönd framan við húsnæðið
gefur mikla möguleika, og næg bílastæði eru í grennd.

Starfsþjálfun – þrjár stöður
Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga á 4 mánaða starfsþjálfun í tengslum við verkefni á sviði þróunarsamvinnu í þremur samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími á vettvangi er frá 16. ágúst til 15. desember.
Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið grunnnámi í háskóla (BA, BSc eða sambærilegri gráðu) og ekki vera eldri en 33 ára. Mjög góð
enskukunnátta er skilyrði, þar á meðal geta til að skrifa góðan texta, góð tölvukunnátta og undirstöðuþekking í aðferðafræði.
Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð, áreiðanleika og lipurð í mannlegum samskiptum. Þekking á þróunarmálum,
þróunarstarfi og afrískri menningu er ákjósanleg. Umsækjendur verða að hafa ökuréttindi.
Verkefni starfsnema í Malaví:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Umsækjendur þurfa að hafa víðtæka þekkingu
af gagnaöflun og úrvinnslu og reynslu af notkun tölfræðiforritsins SPSS.

Upplýsingar gefur Aðalsteinn Árnason
í síma 666 1077 eða á vgj@nett.is

Verkefni starfsnema í Mósambík:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Helstu verkefnin tengjast þróun fiskeldis í smáum stíl,
innan verkefnastoðar í fiskimálum. Hluti starfstímans verður í höfuðborginni Mapútó og hluti út á landi þar sem aðstæður eru
krefjandi. Kunnátta í portúgölsku eða spænsku er nauðsynleg.
Verkefni fyrir starfsnema í Úganda:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu og fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum við
áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning og skipulag. M.a. áhersla á að greina efnahagsleg áhrif
fiskmarkaða á nærsamfélagið.

Þjónustufulltrúi Fasteigna
Akureyrarbæjar

Umsóknir skulu hafa borist skrifstofu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands fyrir 30. maí nk.

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða þjónustufulltrúa í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf ﬂjótlega.

Rauðarárstíg 27 - 105 Reykjavík - Sími: 5458980 -Netfang: iceida@iceida.is

Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og rekstrarfélag í eigu Akureyrarbæjar.
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði bæjarstjórnar og hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu
bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og sala
eigna, viðhald eigna og útleiga þeirra.
Starfssvið

•
•
•
•
•
•

Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna
Gerð viðhaldsáætlana
Stýring framkvæmda
Eftirlit með framkvæmdum
Samskipti og þjónusta við leigutaka og
Þjónustuaðila

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2014

FJÖLBREYTT SKRIFSTOFUSTARF

BÓKHALD

Fjármálasvið Norvikur hf. óskar eftir að ráða
starfsmann í fjölbreytt skrifstofustarf / bókhald.

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962
með stofnun BYKO ehf. Höfuðstöðvar
samsteypunnar eru í Reykjavík og má

Menntasvið Kópavogs
auglýsir

Starfssvið:
 ) UVODEyNKDOGVt'\QDPLFV$;RJ$6EyNKDOGVNHU¿
• Aðstoð við uppgjör
• Afstemmingar lánardrottna
• Afstemmingar banka
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

skipta starfseminni upp í tvo megin þætti:
Byggingavöruverslun á Íslandi.
7LPEXULèQDè RJ ÀXWQLQJDVWDUIVHPL RJ
þjónustu um þvera Evrópu.

Byggingavöruverslun á Íslandi
BYKO ehf., byggingavörustarfsemi:

Forstöðumenn dægradvalar óskast í
Hörðuvallaskóla, Álfhólsskóla og Lindaskóla.
Forstöðumaður Dægradvalar stjórnar skipulagi
daglegrar starfsemi í Dægradvöl. Hann ber ábyrgð
á faglegu starfi, skráningu barna og eftirliti og hefur
umsjón með innheimtu dvalargjalda, í samvinnu við
skólastjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám í tómstundafræði, uppeldisfræði
eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.
Ŀ Reynsla af stjórnun og skipulögðu starfi með
börnum æskileg
Ŀ Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í
vinnubrögðum og skipulagshæfni
Ŀ Frumkvæði og metnaður í starfi.
Ŀ

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Bókhaldsþekking skilyrði
• Góð almenn tölvufærni – sérstaklega í Excel
• Hröð og nákvæm vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt
og hafa ríka þjónustulund.
Umsóknarfrestur til og með 25. maí 2014
Nánari upplýsingar veitir Lovísa Þórðardóttir skrifstofustjóri
í tölvupósti lovisa@norvik.is
8PV NMHQGXUHUXYLQVDPOHJDVWEHèQLUDèV NMDXPVWDU¿è
á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á
vef Kópavogsbæjar www. kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

sími: 511 1144

Stærsta byggingavöruverslun Íslands.
Starfrækir byggingavöruverslanir,
timbursölur og leigumarkaði á fjölmörgum
stöðum á landinu.

Timburiðnaður Norvikur
Staðsetning rekstrarins er í Lettlandi,
Eistlandi, Rússlandi, Bretlandi og Svíþjóð.
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Baadermaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða mann til að hafa y firumsjón með viðhaldi á Baadervélum í fiskiðjuveri félagsins
í Reykjavík. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af
viðhaldi Baadervéla. Menntun í vélvirkjun er æskileg.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður Gunnarsson í síma
858 105 4. Umsóknir skal senda á póst fangið
sigurður@hbgrandi.is

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Twill vefnaðarvöruverslun óskar eftir starfsfólki.
Ef þú hefur áhuga á saumaskap og kannt til verka og ert
hress og skemmtileg/ur þá endilega sendu okkur ferilskrána
þína með mynd á olof@twill.is
Skilafrestur umsókna er til 23. maí öllum umsóknum verður svarað

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
· Leikskólakennari vegna stuðnings á

Starfsmenn óskast!

leikskólann Sólhvörf

Sumarafleysingar og framtíðarstörf
Spennandi störf í boði!

· Kennari á mið- og unglingastig í Kópavogsskóla
· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla
· Tónmenntakennari í Smáraskóla

Sölumaður í verslun Parka Dalvegi

Grunnskólakennari, skólaliði
og starfsmaður í Frístund
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafnagilsskóla
í Eyjafjarðarsveit. Um er að ræða umsjónarkennarastöðu á
yngsta stigi. Ráðið er frá 1. ágúst 2014.
Í Hrafnagilsskóla er stuðst við kennsluaðferðirnar
Byrjendalæsi og Orð af orði á yngsta stigi.
Leitað er eftir kennara sem:
• Sýnt hefur árangur í starﬁ.
• Lagar kennslu- og starfshætti markvisst að þörfum
nemenda.
• Sýnir metnað fyrir hönd nemenda.
• Vinnur í góðri samvinnu við foreldra og allt starfsfólk.
• Er fær og lipur í samskiptum.
• Býr yﬁr frumkvæði og skipulagsfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum.
Óskum eftir starfsmanni í Frístund og skólaliða
í aﬂeysingastarf skólaárið 2014 - 2015
Leitað eftir starfsmanni sem:
• Er lipur í samskiptum og jákvæður.
• Er stundvís og vinnur vel.
• Vinnur í góðri samvinnu við allt starfsfólk.
• Hefur gaman að því að vinna með börnum.
Umsóknarfrestur er til 28. maí 2014.
Nánari upplýsingar veita skólastjórnendurnir Hrund
Hlöðversdóttir og Björk Sigurðardóttir í símum 464-8100
og 699-4209 eða á netföngin, hrund@krummi.is
og bjork@krummi.is.
Hrafnagilsskóli er staðsettur í Hrafnagilshverﬁ í Eyjafjarðarsveit um 10 km. frá Akureyri. Hann er einn af
fjölmennustu skólum sem starfa í dreifbýli á Íslandi með
tæplega 200 nemendur. Árið 2007 hlaut Hrafnagilsskóli
Íslensku menntaverðlaunin fyrir framúrskarandi skólastarf. Kjörorð skólans eru að allir haﬁ hið góða í sér og
möguleikann til að verða betri manneskjur. Heimasíða
Hrafnagilsskóla er www.krummi.is.

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Starfssvið:
Starfið felst í ráðgjöf og sölu á parketi, flísum, innihurðum ofl.
Hæfniskröfur:
t Reynsla af sölu á ofangreindum byggingarvörum
til innréttingar er skilyrði.
t Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem er
sjálfstæður, skipulagður, drífandi, metnaðarfullur
og á auðvelt með mannleg samskipti.
t Framúrskarandi þjónustulund.
t Þekking á Navision er æskileg.
t Áhugi á fallegri hönnun er kostur.

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

Kópavogsbær

Sumarstarfsmaður á lager Parka Dalvegi

kopavogur.is

Starfssvið:
Almenn lagerstörf.
Móttaka og frágangur vöru frá birgjum.
Afhending vöru til viðskiptavina.
Útkeyrsla á vörum.
Hæfniskröfur:
t Reynsla af lagerstörfum.
t Skipulagshæfileikar.
t Meirapróf og lyftarapróf æskileg.
t Tölvukunnátta.
t Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf.

ÍSAFOLD HJÚKRUNARHEIMILI
OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

HÚSNÆÐI FYRIR
FÓTAAÐGERÐASTOFU
Garðabær auglýsir húsnæði til leigu fyrir
fótaaðgerðastofu í þjónustumiðstöð
Ísafoldar, Strikinu 3, Sjálandshverfi í
Garðabæ.

Sölumaður á innréttingum í verslun Parka Dalvegi
Starfssvið:
Almenn ráðgjöf og sala á eldhúsinnréttingum, auk
innréttingalausna fyrir baðherbergi,fataskápa ofl.
Samskipti við erlenda birgja sem og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
t Reynsla af hönnun og sölu á innréttingum.
t Reynsla af sérhæfðum teikninga- og söluforritum.
t Sjálfstæð vinnubrögð.
t Framúrskarandi þjónustulund.
t Þekking á Navision er æskileg.
t Góð almenn enskukunnátta.
t Áhugi á fallegri hönnun er kostur.

Gólfflötur húsnæðis: 16m²
Ísafold er hjúkrunarheimili með 60
hjúkrunarrýmum, 10 dagdvalarrýmum og
þjónustumiðstöð. Rýmið er á 1. hæð.
Áhugasamir aðilar skulu skila upplýsingum
um sig og væntanlegan rekstur í þjónustuver
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ,
eigi síðar en föstudaginn 30. maí kl. 14:00.

Umsóknarfrestur er til 26. Maí 2014.
Umsóknir sendist á netfangið starf@parki.is

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Óskum eftir öﬂugum forritara
ARK Technology er tæknifyrirtæki sem þróar lausnir til að fylgjast með umhverﬁsáhrifum skipa á
sjálfvirkan hátt. Hugbúnaður ARK byggist á stærðfræðilegum kjarna sem notaður er til að herma og reikna út mengun frá skipum í alþjóðlegum siglingum. Með lausnum ARK geta skipaútgerðir mætt auknum alþjóðlegum kröfum um mengunareftirlit á haﬁ og í höfnum.

www.gardabaer.is

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

Æskilegt er að umsækjandi haﬁ:

Njörvasund 27

Þekkingu á SQL forritunar umhverﬁnu
Þekkingu á sviði nettengdra SQL gagnagrunna
Kunnáttu í hönnun gagnasafna
2-3 ára reynslu
Ferilskrá ásamt upplýsingum um styrk og reynslu sendist á
netfangið jobs@arktech.net fyrir 30. maí. Sýnishorn af fyrri
vinnu (vefsíður, o.þ.h.) eru æskileg en þó ekki nauðsynleg.

ARK Technology
Austurstræti 17
101 Reykjavík
Sími: 519 3800
www.arktech.net

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

Opið hús sunnudag á milli 16:00 og 17:00
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Einstaklega falleg 3-4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli á
vinsælum stað í vogahverﬁ. Húsið er fallegt utan sem innan.
Góðar svalir og fallegur garður. Samtals 82,7 fm.
Nánari uppl. Friðþjófur S. 894-1233

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa
nr. 665, 10. júlí 2013

ÚTBOÐ
FÆRANLEGAR KENNSLUSTOFUR
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í framleiðslu
og afhendingu á þremur færanlegum kennslustofum,
tengigangi oﬂ.. Húsin skilist eigi síðar en 20. ágúst n.k.
fullkláruð.
Útboðsgögn fást afhent frá og með miðvikudeginum
14.maí í afgreiðslu Umhverﬁs- og framkvæmda,
Norðurhellu 2, 221 Hafnarﬁrði.
Tilboð verða opnuð á sama stað 4. júní 2014, kl:11:00.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Útboð
Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið:

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra
úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 462/2014 í
Stjórnartíðindum

• Boltagerði 2014, Melaskóli og
Kelduskóli – Vík, útboð nr. 13247.
• Hjólastígar. Endurnýjun gönguleiða 2014,
útboð 13239

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

Innkaupadeild

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um
byggða-kvóta til ﬁskiskipa fyrir eftirtalin
byggðarlög:
Norðurþing (Húsavík, Kópasker
og Raufarhöfn)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt
samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum
sem er að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar
(ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2014.

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Malarás 2 - 110 Reykjavík
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 16:00
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Fiskistofa, 16. maí 2014.

Göngubrýr við Sjóminjasafnið
Staurarekstur og brúarsmíði
Verkið felst í því að reka niður harðviðarstaura í Gömlu
höfninni við Sjóminjasafnið og byggja þar brýr og pall úr
harðvið.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

108
Reykjavík

Brekkugerði
Glæsilegt tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað í
Selásnum. Húsið er samtals 280,6 fm að gólfﬂeti, þ.e. íbúð er
243 fm og innbyggður bílskúr er 37,6 fm. Komið inn á neðri
hæð. Hol, tvö herbergi, snyrting, þvottahús, parket og ﬂísar
á gólfum. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús,
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum.
Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2000 á afar vandaðan
og smekklega hátt. Glæsilegt ústýni.
Verð 78,5 milljónir.

Helstu magntölur:
Stauraniðurrekstur ...................................33 stk
Brúar- og pallasmíði .................................270 m2
Verklok eru 15. nóvember 2014.
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi með
því að senda beiðni á netfangið mannvit@mannvit.is frá
þriðjudeginum 20.maí.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
þriðjudaginn, 10. júní 2014 kl. 11:00.

Eldri borgarar - Sléttuvegur 11 - 103 Reykjavík
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 15:30.
Fallegt 305 fm einbýlishús á tveimur
hæðum
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Nánari upplýsingar veita
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080
garður
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð
Þröstur Þórhallsson
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson
löggiltur fasteignasali

OP

IÐ

S

HÚ

TILBOÐ

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Sýslumaðurinn
á Húsavík

EINBÝLI TIL SÖLU

- UPPBOÐ Einnig birt á www.naudungarsolur.is.
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum
verður háð á þeim sjálfum, sem hér segir:
Mararbraut 19, fnr.215-3195, 640 Húsavík, Norðurþingi,
þingl. eig. Friðrik Rúnar Garðarsson, gerðarbeiðandi
Íbúðalánasjóður, fimmtudaginn 22. maí 2014 kl. 10:15.
Uppsalavegur 5, 231-4552, 640 Húsavík, Norðurþingi,
þingl. eig. Parhús ehf, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður
og Sjóvá-Almennar tryggingar hf., fimmtudaginn 22. maí
2014 kl. 11:00.
Uppsalavegur 7, 231-4553, 640 Húsavík, Norðurþingi,
þingl. eig. Parhús ehf, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og
Sjóvá-Almennar tryggingar hf., fimmtudaginn 22. maí 2014
kl. 11:30.
Boðagerði 10, fnr. 216-6868, 670 Kópaskeri, Norðurþingi,
þingl. eig. Sarunas Raila, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður,
þriðjudaginn 27. maí 2014 kl. 10:40.
Hafnarsvæði 154484, fnr. 216-7203, 675 Raufarhöfn,
Norðurþingi, þingl. eig. Biltingur ehf, gerðarbeiðandi
Íslandsbanki hf., þriðjudaginn 27. maí 2014 kl. 13:15.

Sýslumaðurinn á Húsavík
16. maí 2014.

Mjög falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr
í góðu fjölbýlishúsi með lyftu fyrir 60 ára og eldri. Anddyri, inbyggðir fataskápar. Stór og björt stofa, parket á gólﬁ. Úr stofu
er gengið út á suðvestursvalir sem eru að hluta yﬁrbyggðar.
Eldhús opið við stofu, góð innrétting hvít með beykiköntum,
korkﬂísar á gólﬁ. Svefnherbergi, stórir fataskápar, korkﬂísar.
Baðherbergi, dúkur á gólﬁ, góð innrétting, sturtukleﬁ, tengi
fyrir þvottavél. Stór sér geymsla framan við íbúð. Sér bílskúr
fylgir íbúð. Verð 32,9 millj.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is
hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Fasteignasala G.Ó. kynnir
til sölu lítið og notalegt
einbýlishús, staðset t við Kársnesbraut í Kópavogi,
í upphafi byggt sem sumarbústaðurinn Hamingjustaðir
árið 19 4 6, bæt t við húsið síðar og lítill bílskúr sérstæður
byggður 19 67. Í husinu er stofa með arni og útiskála,
eit t svefnherbergi og t vö minni herbergi. Got t eldhús
og borðstofa.Fasteignamat og lóðamat kr.28.35 0.0 0 0
og brunabótamat kr.18.69 3.0 0 0. Eignin er samtals að
flatarmáli 118, 4m² þar af bílskúr 25m², lóðin er 8 0 0m².
Komið er að allnokkru viðhaldi á eigninni.
Ásett verð er 26.000.000,Upplýsingar veitir Gunnar Ólafsson lg.fs. í síma 868-4479
eða fasteign@simnet.is Fasteignasölu G.Ó.
Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði

*XQQODXJXU+LOPDUVVRQ
O|JJIDVWHLJQDVDOL

Úͳʹ
ĄïǡͳͻǤÀǤͳǤͲͲȂͳǦ͵Ͳ

S

IÐ
OP

HÚ

Glæsileg fjögurra herbergja 194,4m2 íbúð auk 27,4m2 bílskúrs
við Jöklafold 12, Reykjavík. Íbúðin er öll á einni hæð, vandaðar
innréttingar og frábær sólpallur sem snýr í suður. Öll herbergin
eru mjög rúmgóð og íbúðin er mjög vel skipulögð og björt. Sjá
nánari lýsingu og myndir á www.fastko.is. Verð kr. 57,9milj.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson,
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56
gunnlaugur@fastko.is www.fastko.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Vegna mikillar sölu vantar ﬂeiri eignir á skrá

Áttu þú…
…3-4 herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi?
Leitum að eign fyrir aðila sem
nú þegar hafa selt sína eign

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Staðsetning nokkuð opin bæði
miðsvæðis í Kópavogi eða Reykjavík

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4
STAKFELL.IS

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

OPIÐ HÚS - LAUGARDAG
SKAFTAHLÍÐ 16 - 105 RVK.

Gott aðgengi kostur og eigninni má fylgja
bílastæði eða bílskúr
Allar nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson

HÚ
IÐ

sími: 697-9300
svan@miklaborg.is

S

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

sölufulltrúi

OP

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík

Opið hús í dag, laugardaginn 17. maí kl 17-17:30.
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í Sigvaldablokkinni. Tvennar salir.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, stofu, þrjú svefnherbergi,baðherbergi og eldhús.
Einungis ein íbúð er á hverri hæð. Nánari upplýsingar veitir Einar S.
Valdimarsson gsm 840 0314 - stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS - MÁNUDAG
VERÐ 58,9 MILLJ

OP

IÐ

HÚ

S

SÆBÓLSBRAUT 41 - 200 KÓP.

Opið hús, Mánudaginn 19. maí kl 17:20 til 18:00.
Stakfell kynnir vandað 209,0 fm endaraðhús á eftirsóttum stað við Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið er tvær hæðir. Verönd er við suðurhlið hússins.
Nánari upplýsingar á Stakfelli í síma 535-1000.

Einstaklega
glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Reykjavík.
Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Reykjavík.
Forstofa,
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eldhús
á aðalhæð.
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hjónaherbergi,
tvö tvö
barnaherbergi
og og
Forstofa, hol,tvær
tværstofur,
stofur,borðstofa
borðstofa
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baðherbergi á efstu hæð. Sérinngangur, hol, tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og geymsla á neðstu
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Allar
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Einar
PállPáll
Kjærnested,
s. 899-5159
KjartanHallgeirsson,
Hallgeirsson,
824-9093.
Einar
Kjærnested,
s. 899-5159 og
og Kjartan
s. s.
824-9093.

Einar Páll Kjærnested,
löggiltur fasteignasali

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Nýbýli – Sumarhús og land við Selfoss
Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Dreymir þig um Spán?
Þar sem sólin skín

La Zenia Beach

Um er að ræða lítið heilsárs sumarhús auk 30 hektara lands.
Nýbýlið er úr landi jarðarinnar Gaﬂ í Flóa. Landð er bæði ofan
vegar og neðan vegar og er afgirt. Tilvalin eign fyrir t.d. hestafólk
oﬂ. Nýlegt 5. Hektara tún.“
Verð 18 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýlegt sumarhús í Borgarﬁrði

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og einbýlishús í lokuðum sundlaugagarði á frábærum stað.
Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, með yfir 4 0 ára
reynslu. Um 50 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli. Örstut t göngufæri á ströndina,
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðina, ótal veitingastaði, verslanir og útimarkað.
Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.
Íslenskur fasteignasali á staðnum frá 20. maí - 3. júní.
Upplýsingar í síma 893 2495 eða á www.eignir.is
Hafið samband og bókið tíma á skoðun.

Aðalheiður Karlsdóttir • Löggiltur fasteignasali • adalheidur@stakfell.is

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt nýlegt (2006) sumarhús auk
gesthús samtals 80 fm. að auki er ca. 20 fm. steyptur kjallari. Hiti
í gólﬁ. Frábært útsýni og staðsetning. Kjarrivaxin eignarlóð.
10 mínútna akstur frá Borgarnesi. Verð 19,5 milljónir.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Fasteignasala
og leigumiðlun

Steinunn Ásg. Frímannsdóttir
Lögg. fasteignasali
Jón Víkingur
Lögg. leigumiðlari
Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

FJÁRFESTING – FYRIRTÆKI

GARÐABÆR

Erum með í sölumeðferð nokkra áhugaverða
fjárfestingakosti:
• Um 2.000 ferm. heila fasteign með góðum leigusamningum.
• Allt að 50% hlutur í orkufyrirtæki, samningar 500 milljónir í höfn.
• 50 herb. hótel á höfuðborgarsvæðinu. Sala eða leiga.
• Byggingalóðir fyrir stór atv.húsnæði í Kópavogi og Garðabæ.
• Um 1000 ferm. með langtímaleigusamningi, 12 mán. Bankaáb.
• Fyrirtæki í útgáfu, árleg velta 20.0 milj. Miklir möguleikar.

Hörðukór - efsta hæð, ÍBÚÐ 1001
S

IÐ
OP

HÚ

Kaupendur höfum við að eftirfarandi:

Dalakur - Garðabær - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á einni hæð
með innbyggðum bílskúr samtals um 261 fermetrar vel staðsett við
Dalakur 4 í Garðabæ. Eignin er í dag tilbúin til afhendingar.

• Tvær, eða ﬂeiri, einbýlis- og fjölb.húsalóðir á höfuðborgarsvæðinu.
• Byggingverkefni fyrir stóran fjársterkan aðila.
• Atv.húsnæði af öllum stærðum með leigusamningum.
Til leigu og sölu höfum við ALLAR stærðir og gerðir atvinnuhúsnæðis.
Við ﬁnnum, leigjum eða seljum eignina fyrir þig hratt og vel, hafðu samband.
Jón Víkingur jonvikingur@ﬁduc.is veitir fúslega nánari upplýsingar
í síma: 892-1316
FIDUC Fasteignir - Suðurlandsbraut 32, 4. hæð, sími 527 4900.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 16:00 - 16:30
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 4 herb. íbúð á 10. hæð með
stæði í bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að Hörðukór 5 í Kópavogi.
V. 34,9m. ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR.
Uppl. Ísak S 822-5588 isak@tingholt.is

Sigurður Jónsson
Hæstaréttarlögmaður /
Löggilltur fasteignasali

Línakur - Garðabær - 4ra herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega 4ra herbergja
útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ.
Íbúðin er á annarri hæð með sér inngangi. ibúðin er 121,7 fermetrar
með geymslu. Eignin skiptist í Forstofu, hol, 3 svefnherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Verð 40,5 millj. Eignin afhendist tilbúin að
utan með frágenginni lóð. Tilbúin til innréttingaað innan. Innkeyrsla
og stéttar fyrir framan húsið skilast steyptar og með hitalögnum
undir. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður s: 896-0058

Óttuhæð - Garðabær - EinbýlishúsNýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum
stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið
stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg
bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. Eign í
sérflokki. Verð 93,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233.

Austurvegi 1, 2 hæð - 800 Selfoss
Sími 546-4422 www.stadur.is

Unnarholtskot III Hrunamannahreppi
- 845 Flúðir
Sævangur 52 – Hafnafjörður - Einbýli

Jörð í uppsveitum Árnessýslu um 8km frá Flúðum.
Á jörðinni er 212,4fm íbúðarhús ásamt bílskúr á einni hæð
byggt 2006. Húsið er rúmgott með fjórum svefnherbergjum.
Bílskúr er tvöfaldur. Á jörðinni eru einnig sambyggð 250
m2 reiðskemma og 16 hesta hesthús byggt 2009. Girðingar
eru nýlegar. Jörðin er talin vera u.þ.b. 64 ha. þar af 5 ha tún,
gott beitiland. Heitt vatn er frá hitaveitu með um 10 mín.ltr.
Heitur pottur er á sólpalli. Fallegt útsýni og skemmtilegar
reiðleiðir. Tilvalin eign til frístundadvalar eða búskapar.
Allar nánari upplýsingar gefa
Grímur 776-1100 og Sverrir 662-4422

Nýkomið í einkasölu
þetta vandaða einbýlishús á
frábærum stað í Norðurbænum. Eignin er skráð 276 fm.
en þar af er tvöfaldur bílskúr
56 fm. Vandaðar innréttingar.
Gott skipulag. Arkitektahönnun. Glæsileg hraunlóð á þessum
skjólgóða stað. Verð 69,5 millj.
Allar frekar upplýsingar veitir Hilmar Bryde, sölumaður í
síma: 892-9694.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Furuás - Garðabær – Einbýli
Í einkasölu glæsilegt nýlegt einbýli á einni hæð með innbyggum
bílskúr samtals 220 fm. Glæsilegar vandaðar innréttingar. Mjög
fallegur garður. Góð staðsetning. Eign í sérflokki. Verðtilboð.

%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

/LQG

OPIÐ
2SLê
+~V
HÚS

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Aratún - Garðabær - Einbýli
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel
staðsett við Aratún 5 í Túnahverfi í Garðabæ. Um er að ræða mjög
gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 187,2
fermetrar ásamt ca 25 fermetra garðstofu sem er ekki inn í heildar
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

Blaðberinn
bíður þín

Opið hús þriðjudaginn 20. maí kl 17:30-18:00
6XQQXGDJLQQMDQ~DUPLOOLNO

Tilboð óskast.
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Sunnuflöt - Garðabær – Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og geymslur.
Verð 65 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

...góðar
óðð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð (117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú
í Garðabæ í hinu vinsæla Sjálandshverfi. Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í Garðabæ.
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar á dyrum inn að
bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið.
5(0$; /LQG N\QQLU 9DQGDè RJ YHO VWDèVHWW HLQEêOLVK~V i HLQQL K è 0LNLO ORIWK è EMDUW RJ IDOOHJW K~V
YDQGDèDULQQUpWWLQJDUJUDQtWERUèSO|WXUVWyUOyèWLPEXUYHU|QGRJDIJLUWXUJDUèXU
Náttúrusteinn
á gólfi. Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH
)RUVWRIDHUIOtVDO|JèRJEM|UWPLNLOORIWK
með
innbyggðri uppþvottavél og eyju.èVWyUIDWDVNiSXU
Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólfi.
*HVWDVDOHUQLHUU~PJRWWIOtVDODJWPHèJUDQtWERUèSO|WX6WRIDERUèVWRIDRJVyOVWRIDtHLQXUêPLPLNLOORIWK
è
Hjónaherbergi:
fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp. Parket á gólfi.
ÒWJHQJL
~U
VyOVWRIX
i
WLPEXUYHU|QG
(OGK~V
HU PM|J
U~PJRWW
IDOOHJ LQQUpWWLQJ
PHè JUDQtWERUèSO|WX PLNLè
Baðherbergi: flísalagt í hólf og golf með góðri
hvítri
baðinnréttingu
með halógenlýsingu.
VNiSDSOiVVVWyUH\MDRJU~PJyèXUERUèNUyNXU
Upphengt salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni.
+MyQDKHUEHUJLJHJQKHLOWSDUNHWiJyOILRJJyèLUVNiSDU%DUQDKHUEHUJLQHUXìUM~PHèSDUNHWLiJyOILVNiSDUt
WYHLPXUiVDPWVNiSXPiJDQJLI\ULUIUDPDQEDUQDKHUEHUJL)DWDKHUEHUJLVHPHUJXIXEDèiWHLNQLQJX7XWWXJX
Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.
IHUPHWUDEDèKHUEHUJLKRUQEDèNDUVWyUVWXUWDWY UKDQGODXJDURJWY ULQQUpWWLQJDUiVDPWJOHUYHJJVHPJHIXU
Laus
til afhendingar við kaupsamning. Tilboð óskast. Allar nánari upplýsingar hjá
PLNODELUWXëYRWWDK~VHUIOtVDODJW~WJHQJL~WtJDUè
Hannesi
Steindórssyni í síma 699 5008 og Kristínu Skjaldardóttir 824 4031 hjá RemaxLind.
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(IULK è(OGK~VY|QGXèHLNDULQQUpWWLQJIOtVDUiJyOIL,QQDIHOGK~VLHUìYRWWDK~VPHèKYtWULLQQUpWWLQJX
6WRIDERUèVWRIDKiWWWLOORIWVPHèDUQLRJSDUNHWLiJyOIL*DUèVWRIDJHJQLèQLèXUWY UWU|SSXUIUiVWRIX
JDUèDVWRIDQHUPHèQiWW~UIOtVXPiJyOIL~WJHQJWiJyèDWLPEXUYHU|QGPHèVNMyOJLUèLQJX7Y|U~PJyè
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smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

RENAULT Master l2h2. NÝR BÍLL
dísel, 5 gírar. Verð 3.980.000 +
vsk . Rnr.106113.Bílamarkaðurinn
smiðjuvegi 46 sími 5617800
bílamarkadurinn.is

BEST BUY
OPEL Corsa enjoy. Árgerð 2007, ekinn
70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.350.000. Rnr.240563.

PORSCHE Cayenne turbo. Árgerð
2005, ekinn 169 Þ.KM hlaðinn
búnaði besta verðið Verð 2.780.000.
Rnr.194539.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Audi Q7 Premium Quattro 3,6, V6
skráður 2008 Bensín sjálfskiptur
7 manna, glæsilegur búnaður
Tilboðsverð aðeins kr. 4.390.000

Toyota Yaris Terra - Nýir bílar 2013
árgerðir. Beinskiptir. Álfelgur. Eigum
nokkra eftir á lager á frábæru verði
aðeins 2.390.000kr. Raðnr 133976. Sjá
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is
MMC Pajero DID 3,2 skráður 2003
Dísil sjálfskiptur 7 manna, 35” breyttur
Gott verð kr. 1.390.000

NISSAN Nv200. NÝR BÍLL , dísel,
5 gírar. Verð 2.850.000. + vsk
Rnr.106114.Bílamarkaðurinn
smiðjuvegi 46 sími 5617800
bílamarkadurinn.is

SPARÍBAUKUR
TOYOTA Auris . Árgerð 2012, ekinn
53 Þ.KM Disel eiðir mjög litlu Verð
2.580.000. lán 1.900.000 Rnr.194037.

NÝ A-LINER EXPEDITION
ISUZU Trooper. Árgerð 1999, ekinn
213 Þ.KM, dísel, 5 gírar. TILBOÐ
390.000. Rnr.223262.Bílamarkaðurinn
smiðjuvegi 46 sími 5617800
bílamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000.
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir.
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

4X4 VERÐ MEÐ VSK
TOYOTA Hiace 4wd langur turbo.
Árgerð 2008, ekinn 197 Þ.KM Verð
2.690.000. Rnr.194547.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

NÝR Nýr Hyundai I30 Wagon
CRDI Blue Drive 110 hestöfl. Dísil
beinskiptur 6 gíra, frítt í stæði,
upphitað stýri, hraðastillir, led kastarar,
„bluetooth” o.fl. Verð kr. 3.690.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

FORD TRANSIT BLUECAMP 04/2006,
ekinn 28 Þ.km, dísel, 5 gíra, sólarsella,
hjólagrind ofl. Verð 5.790.000.
Raðnr.251609 á www.BILO.is - Er til
sýnis á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur
ofl, ATH aðeins 2 stk í boði á
þessu frábæra verði, Verð aðeins
2.490.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Höfum opnað stærsta
sýningarsal landsins - 2600 fm.

Það kostar ekkert að hafa vagninn inni hjá okkur!

Erum með notaða ferðavagna í öllum stærðum og gerðum

Erum í Kauptúni beint á móti Ikea

Opið mán-föst 10-18 & lau-sun 12-16

