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

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent til og með 15. júní.
Nánari upplýsingar veita hilmar.hjaltason@capacent.is og 
starfsmannastjóri Landsvirkjunar, sturla.johann.hreinsson 
@landsvirkjun.is.

Landsvirkjun leitar að framúrskarandi konu eða 
karli til að leiða framkvæmdasvið fyrirtækisins. 
Framkvæmdasvið stýrir virkjunarframkvæmdum 
Landsvirkjunar frá undirbúningi að fullbúinni aflstöð. 
Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs heyrir beint undir 
forstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.

Helstu verkefni:

>  Dagleg stjórnun og rekstur

>  Stefnumótun og áætlanagerð

>  Umsjón með byggingu vatnsaflsvirkjana, 
jarðvarmavirkjana og vindorkuvera

>  Vöktun kostnaðar, gæða og framvindu framkvæmda 
fyrirtækisins 

>  Samskipti við hagsmunaaðila

Við leitum að einstaklingi með meistaragráðu í verkfræði. 
Starfið krefst leiðtogahæfileika, drifkrafts og þrautseigju. 

Stór verkefni  
bíða kraftmikils 
framkvæmdastjóra
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Þróunarfulltrúi leikskóla

Staða þróunarfulltrúa leikskóla  á Skólaskrifstofu Hafnarf-
jarðar er laus til umsóknar.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar þjónar og hefur eftirlit með 
þeim menntastofnunum sem reknar eru af Hafnarfjarðarbæ 
og þar starfa sérhæfðir starfsmenn sem leitast við að veita 
faglega ráðgjöf og þjónustu sem hæfir hverju sinni.  Mark-
mið Skólaskrifstofunnar er að efla menntun í Hafnarfirði og 
styrkja gott skólastarf.

Meginverkefni
• Umsjón og eftirlit með faglegu starfi í leikskólum 

og  ráðgjöf varðandi ýmsa rekstrarþætti.
• Ráðgjöf vegna sérverkefna, þróunarverkefna og 

nýbreytnistarfa og miðlun þekkingar og nýjunga á 
sviði leikskólamála.

• Gerð stefnumarkandi tillagna um nýjungar 
í leikskólastarfi.

• Veita fræðslu og stuðla að samstarfi og 
upplýsingamiðlun til  leikskóla og á milli leikskóla.

Hæfniskröfur 
• Þróunarfulltrúi leikskóla skal vera leikskólakennari 

með framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og/eða 
kennslufræði. Meistarapróf æskilegt.

• Reynsla af stjórnun leikskóla æskileg.
• Jákvæðni gagnvart breytingum/nýjungum 

í leikskólastarfi,  jafnt innara starfi sem og rekstrarformi.  
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni æskileg.

Þróunarfulltrúi leikskóla vinnur í nánu samstarfi við 
þróunarfulltrúa grunnskóla en rík áhersla er lögð á heild-
stæða þjónustu við leik- og grunnskóla og aðrar stofnanir á 
fræðslusviði.  Næsti yfirmaður þróunarfulltrúa er sviðsstjóri 
fræðsluþjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri fræðsluþjó-
nustu/fræðslustjóri,Magnús Baldursson, í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsókn þarf að innihalda yfirlit um menntun og reynslu og 
skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3, 220 
Hafnarfjörður eða á netfangið magnusb@hafnarfjordur.is 
eigi síðar en 23. júní 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfin.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum 
með undirsérgreinina efri meltingarfæraskurðlækningar.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2014
eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.

greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á efri
hluta meltingarvegar

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Góð reynsla af kviðsjáraðgerðum
» Víðtæk reynsla af kviðsjáraðgerðum og opnum

krabbameinsaðgerðum á efri hluta meltingarvegar
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Sótt er um
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á
spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang

pallm@landspítali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

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

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðilæknir

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga-
og gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur 
innan spítalans verður einkum við Hringbraut en einnig
í Fossvogi. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 
1. september 2014 eða eftir nánara samkomulagi. Til
greina kemur að önnur staðan verði tvær hlutastöður.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s.

vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á
útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun
bráðra og langvinnra verkja

» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari sérhæfing í barnasvæfingum og/eða

gjörgæslulækningum er æskileg en ekki skilyrði
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna

deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.Sótt er um
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á
spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Gísli Vigfússon, yfirlæknir, netfang

gislivig@landspítali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

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

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðilæknar

Starfssvið:

Ráðning og þjálfun starfsfólks

Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna

Launavinnsla og skráning

Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:

Jákvæðni

Reynsla af stjórnun er kostur

Færni í mannlegum samskiptum

Ríkir skipulagshæfileikar og þjónustulund

Geta unnið sjálfstætt

Hreint sakavottorð

Háskólamenntun er kostur

Þjónustustjóri
Sólar ehf sem sérhæfir sig í ræstingum og fasteignaumsjón óskar eftir að ráða þjónustustjóra til starfa. 

Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf.  Vinnutími er mjög sveigjanlegur og mikið um mannleg 

samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.

Sótt er um starfið á heimasíðu www.vinna.is undir 

„Þjónustustjóri 566245“.  Allar frekari upplýsingar fást hjá 

Vinna.is í síma 511-1144. Við hvetjum jafnt karla sem 

konur til að sækja um.

Sólar er ört vaxtandi þjónustufyrirtæki í sérflokki á 

sviðið alhliða fasteignaumsjónar. Við leggjum áherslu á 

umhverfisvæna og mannlega nálgun í okkar störfum. 

Hjá okkur starfa yfir 150 frábærir starfsmenn. 

www.solarehf.is
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LEGAL SERVICES
SINCE 1907

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Iceland
+354 5 400 300
+354 5 400 301

42 New Broad Street
London EC2M 1 JD

England
+44 (0) 207 920 3020
+44 (0) 207 920 3099

Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra LOGOS lögmannsþjónustu. 
Um er að ræða fullt starf við stærstu og framsæknustu lögmannsstofu 
landsins þar sem stór og samhentur hópur lögfræðinga og annarra 
starfar. LOGOS er með starfsstöðvar í Reykjavík og London og er í 
forystu við að veita íslenskum og erlendum fyrirtækjum lögfræðiráðgjöf. 

Starfssvið

Skrifstofustjóri LOGOS  ber ábyrgð á rekstrarsviðum lögmannsstofunnar,  
skipuleggur starf þeirra og vinnur að því að hámarka skilvirkni þeirra í 
samræmi við stefnu eigenda og stjórnenda stofunnar.  Skrifstofustjóri 
hefur umsjón með fjármálum, kynningarmálum, upplýsingatækni og 
mannauðsmálum í samvinnu við faglegan framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur

 • Háskólagráða í viðskiptafræðum eða skyldum greinum
 • Víðtæk stjórnunar- og rekstrarreynsla
 • Reynsla af kynningar- og markaðsmálum
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Færni í samskiptum
 • Góð tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2014 og skulu umsóknir og 
fyrirspurnir berast til faglegs framkvæmdastjóra LOGOS, Helgu M. 
Óttarsdóttur, á netfangið umsoknir@logos.is. Umsóknareyðublöð má 
finna á heimasíðu LOGOS, www.logos.is.

LÍÐUR ÞÉR VEL
Í LAGALEGU UMHVERFI?
LOGOS leitar að skrifstofustjóra

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.
Hjá Tryggingastofnun, einni helstu miðstöð velferðarmála á Íslandi, 
starfa um 100 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta 
þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa í röðum sínum hæft 
starfsfólk til að sinna fjölbreyttum verkefnum stofnunarinnar. Lögð er 
áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi með sveigjanlegum vinnutíma.

Tryggingastofnun auglýsir eftir félagsráðgjafa 
í teymi á Réttindasviði sem vinnur við mat á
endurhæfingu. Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið:

• Meta umsóknir um endurhæfingarlífeyri

• Veita ráðgjöf til fag- og samstarfsaðila

• Þátttaka í þróunarvinnu innan og utan stofnunar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Löggilt starfsleyfi í félagsráðgjöf er skilyrði

• Nokkurra ára starfsreynsla úr félags- eða 
heilbrigðisþjónustu 

• Góð samskiptafærni og jákvæð viðhorf nauðsynleg

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

• Frumkvæði, metnaður og hæfni að vinna undir álagi

• Þekking á endurhæfingarúrræðum, almanna-
tryggingum og heilbrigðis- og velferðarþjónustu
er mikilvæg 

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní nk.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félagsráðgjafafélags Íslands. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara
samkomulagi. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Margrét S. Jónsdóttir,
deildarstjóri lífeyrisdeildar, og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, Hólmfríður Erla Finn
mannauðsstjóri, sími 560 4400.0

Umsækjendur eru beðnir að sækja um á beðnir að sækja um á starfatorg.is.

Starfsemi Réttindasviðs felur m.a. í sér ákvörðunviðs felur m.a. í sér ákvörðun
réttinda um ellilífeyri, örorku- og endurhæfingarlífeyri örorku- og endurhæfingarlí
auk tengdra greiðslna. Einnig falla undir starfsemi Einnig falla undir starfs
sviðsins fjölskyldutengdar greiðslur s.s. umönnunar- oggreiðslur s.s. umönnunar- og
foreldragreiðslur, barnalífeyrir og meðlag.eðlanalífeyrir og meðlag.

Nánari upplýsingar má finna á wwwgar má finna á www.tr.is

Laugavegi 114  114  | 105 Reykjavík |  Sími 560 444400mi 

Félagsráðgjafi
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Oddi leitar að öflugri manneskju í starf 
aðalbókara til að stýra og skipuleggja upp-
gjör fyrirtækisins. Aðalbókari er yfirmaður 
reikningshalds og stýrir mikilvægum þætti 
bókhaldsvinnslu fyrirtækisins. Aðalbókari 
gerir mánaðarleg uppgjör í samráði við fjár-
málastjóra, sérfræðinga á fjármálasviði  
og endurskoðanda félagsins.
 

Fjármálasvið Odda tilheyrir Kvos, sem er 
móðurfélag Odda, en það er eitt stærsta 
framleiðslufyrirtæki landsins. Hjá Odda 
starfa um 300 manns, sem sinna 3.500 
kröfuhörðum viðskiptavinum. Um 70% 
umsvifa fyrirtækisins eru á sviði umbúða-
framleiðslu – einkum úr bylgjupappír,  
kartoni og plasti, en 30% felast í fjölbreyttri 
prentþjónustu.

STARFSSVIÐ
 · Umsjón með skráningu fylgiskjala
 · Afstemmingar
 · Uppgjör
  
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 · Viðskiptafræðimenntun er kostur
 ·  Reynsla af sambærilegu starfi
 · Nákvæmni í vinnubrögðum
 · Lipurð og ljúfleiki í samskiptum
 · Þjónustulund og gott viðmót

Oddi er fjölskylduvænt og jafnréttissinnað 
fyrirtæki, sem býr vel að starfsfólki og leggur  
mikla áherslu á mannauð, símenntun og þróun  
í starfi.  

AÐALBÓKARI hjá frábæru framleiðslufyrirtæki

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní. Sækið um starfið á vefsvæði Odda. Farið verður  
með umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ína Edda Þórsdóttir, fjármálastjóri Kvosar og Odda,  
í 515-5000 eða ina@kvos.is.

Oddi – umhverfisvottað fyrirtæki.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf.

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

Framleiðslustjóri

Helstu verkefni
• Framleiðsluáætlanagerð og frávikagreining
• Viðhaldsstjórn, innkaupastýring og vörustjórnun
• Gerð og framkvæmd viðhaldsáætlunar
• Samskipti við birgja um viðhald og eftirlit með
    viðhaldskostnaði
• Birgðastaða og eftirlit með hráefnisbirgðum
• Tillögugerð að innkaupum
• Starfsmannahald og verkstjórn

Þekkt og öflugt framleiðslufyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða framleiðslustjóra 
til starfa sem fyrst. 

Framleiðslustjóri er einn af lykilstjórnendum fyrirtækisins og ber mikla ábyrgð. 
Um krefjandi starf er að ræða sem gefur öflugum aðila möguleika á að hafa 
áhrif á þróun vaxandi fyrirtækis.

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Farsæl stjórnunarreynsla tengd framleiðslu og/eða viðhaldi
• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða vélstjórn 
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Góð kunnátta í ensku og norðurlandamáli

Eiginleikar 
• Sterkir leiðtogaeiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir 
og fyrirspurnir á atvinna@penninn.is fyrir 
18.júní nk.

Um framtíðarstarf er að ræða og er æskilegt 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Má bjóða þér kaffi?
Þjónustufulltrúi í fyrirtæjaþjónustu Pennans.

• Menntun í rafeindavirkjun er kostur
• Rík þjónustulund
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í  

vinnubrögðum og úrlausnagóður. 

• Heimsóknir til viðskiptavina
• Vinna að uppsetningu kaffivéla og vatnsvéla
• Léttar viðgerðir
• Kennsla og þjálfun í notkun búnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröfur

Laugavegi 77

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, 

Penninn - Hallarmúla 4

Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36
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Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is ásamt upplýsingum 
um starfsheiti, menntun og  
fyrri störf.

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

Skólameistari Menntaskóla Borgarfjarðar

SJÁLFSTÆÐI - FÆRNI - FRAMFARIR

Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum 
forstöðu. Hann stjórnar daglegum 
rekstri og starfi skólans og gætir þess 
að skólastarfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá og önnur 
gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Hann 
ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og 
að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að 
gerð skólanámskrár og umbótastarfi  
innan skólans.

Laust er til umsóknar embætti skólameistara við Menntaskóla Borgarfjarðar í 
Borgarnesi. Skólinn býður upp á þriggja ára nám og fjórar námsleiðir: Opna braut, 
félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut og starfsbraut.

Menntunar- og hæfniskröfur
Skólameistari skal uppfylla skilyrði laga um 
hæfi, nr. 87/2008. Skólameistari þarf m.a. að 
hafa kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunar- og 
rekstrarreynslu, leiðtoga- og samskiptahæfni, 
reynslu af stefnumótunarvinnu og hæfileika 
til nýsköpunar. Ný lög um framhaldsskóla nr. 
92/2008 fela framhaldsskólum aukna ábyrgð á 
skilgreiningu námsbrauta, þróun námsframboðs 
á mörkum skólastiga og fræðsluskyldu til 18 
ára aldurs. Skólameistari gegnir því mikilvægu 
hlutverki í mótun skólastarfs.

Ráðning og kjör
Stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar 
ræður skólameistara. Æskilegt væri 
að skólameistari hæfi störf í síðasta 
lagi 1. ágúst 2014 og kæmi að 
undirbúningi skólastarfs fyrir skólaárið 
2014-2015. Laun skólameistara eru 
samningsatriði. Skólameistari skal 
búa í Borgarbyggð.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. júní.

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

Þjónustustjóri

Um er að ræða nýja stöðu sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Við leitum að öflugum einstaklingum til þess að takast á við krefjandi verkefni sem 
framundan eru. Við bjóðum upp á spennandi starfsvettvang í vaxandi alþjóðlegu 
umhverfi, góða starfsaðstöðu og árangurstengd launakjör.

VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á 
hátæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi 
og seldar í yfir 50 löndum. Starfsmenn eru 28 talsins á Íslandi og 16 starfsmenn 
starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Helstu verkefni
• Umsjón með framkvæmd þjónustusamninga
• Samþætting þjónustuaðila erlendis
• Uppbygging á þjónustuveri 
• Umsjón með ferli viðgerða

Menntun og hæfniskröfur
• Haldgóð tæknimenntun sem nýtist í starfinu
• Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur
• Tungumál: Enska og norska (skandinavískt mál)
• Jákvæðni og rík þjónustulund nauðsynleg
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Verkfræðingur/ Tæknifræðingur

Starfið er hluti af  þróunarteymi Vaka.

Helstu verkefni
• Þróun á tæknibúnaði sem m.a. byggir á tölvusjón
• Úrvinnsla gagna frá mælitækjum
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
• Tungumál: Enska skilyrði og norska kostur
• Tölvukunnátta: Reynsla af forritun 
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Hugbúnaðarsérfræðingur

Starfið felst í að gera umbætur á núverandi hugbúnaði ásamt því að þróa nýjar lausnir á sviði gagnabirtingar og úrvinnslu.

Helstu verkefni
• Hönnun, útfærsla og rekstur á hugbúnaðarkerfi  
   fyrir framleiðslustýringu í fiskeldi
• Umsýsla gagnagrunna og þróun hugbúnaðar  
   til greiningar gagna
• Þróun á vefsíðu og skýrslugerð
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á C#, ASP.NET, SQL
• Reynsla af hugbúnaðargerð er mikill kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar
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Waldorf kennari óskast
Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík  
auglýsir lausa stöðu bekkjarkennara  

á miðstigi.
 

Skólinn er sjálfstætt starfandi almennur  
grunnskóli sem hefur að leiðarljósi  

aðferðafræði waldorfstefnunnar í starfi sínu.

Nánari upplýsingar á solstafir@waldorf.is

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Almenn kennsla í yngri deild
• Almenn kennsla í miðdeild
• Skólaliði

Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
• Kennsla í sviðslistum (leiklist og dans)
• Sérkennsla
• Íslenskukennsl (nem. með annað móðurmál en íslensku)
• Þroskaþjálfi

Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Náttúrufr.á unglingastigi (afleysing til 4. des)
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Deildarstjóri á unglingastigi
• Sérkennsla f. nemendur með þroskaröskun
• Pólskukennsla í móttökudeild (50%), góð íslensku- 
  kunnátta æskuleg

Víðistaðaskóli  (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Enskukennsla
• Dönskukennsla
• Stuðningsfulltrúi

Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á unglingastigi til áramóta
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla. 
Sjá nánar á  heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er til 10. júní  2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjóri

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 

fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

 

Starf við launavinnslu í Kjaradeild Sérfræðingur á innkaupadeild

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf sérfræðings á innkaupadeild laust til umsóknar.  Innkaupadeild ber ábyrgð 
á ráðgjöf á sviði innkaupamála ásamt því að framkvæma öll innkaupaferli í samvinnu við kaupanda. Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert starf á sviði opinberra innkaupa og ber sérfræðingur á innkaupadeild ábyrgð á gerð útboðsgagna, hönnun á 
matslíkönum, gerð rökstuðnings og samningsstjórnun. Ráðgjöf til sviða borgarinnar vegna innkaupamála og útboðsgerðar er 
einnig ríkur þáttur starfsins.

Fjármálskrifstofa / Innkaupadeild

Starfssvið:
• Gerð útboðs- og verðfyrirspurnagagna
• Ráðgjöf vegna innkaupa- og útboðsmála
• Skipulagning og gerð innkaupaferla
• Innkaupagreining og umsjón með stórum innkaupum s.s. 

rammasamningsútboðum og magninnkaupum
• Þátttaka í þróun vefsíðu skrifstofunnar
• Þátttaka í þróun rafrænna innkaupa
• Almenn störf varðandi innkaup og útboð, reikningsleg 

yfirferð tilboða og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á opinberum innkaupum
• Reynsla í gerð útboðslýsinga æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Haldgóð tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsinga-

kerfi sem stjórntæki
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru afar fjölbreytt og 
snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög. Vakin er athygli á ste-
fnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar í síma 411 1111

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf til og með 13. júní  nk.

Menntaskóli Borgarfjarðar óskar eftir 
að ráða kennara í eftirfarandi stöður 

fyrir skólaárið 2014 – 2015:

• Enska, 60% staða

• Spænska, 60% staða

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðkomandi grein
Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar gefur Kolfinna Jóhannesdóttir skóla-
meistari, kolfinna@menntaborg.is eða í síma 433 7701.  
Umsóknarfrestur er til 20. júní og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá á netfangið kolfinna@menntaborg.is

Húsasmiðjan vill ráða  metnaðarfulla og 
þjónustulundaða starfsmenn til sölu- og 
afgreiðslustarfa í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Festinga- og verkfæradeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Heimilistækjadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Hvetjum lífsreynt fólk með reynslu af byggingarvinnu 
og eða sölustörfum til að sækja um störfin.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Umsóknir berist fyrir 15. júní n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild
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Um er að ræða rótgróið framleiðslufyrirtæki  
sem framleiðir á innanlands og erlenda markaði.

Ef þú býrð yfir framúrskarandi hæfileikum  
í mannlegum samskiptum og reynslu af verkstjórn 
í matvælafyrirtæki þá ert þú hugsanlega rétt 
maðurinn/konan í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun sem nýtist  
í starfi, svo sem matvælaverkfræði, matvælafræði 
eða önnur menntun sem nýtist.

Umsóknir sendast á starf123@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 16. Júní 2014

Matvælafyrirtæki 
á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir að ráða verkstjóra

Hagkaup óskar eftir að ráða í starf umsjónamanns 
upplýsingakerfa fyrirtækisins.
  

UMSJÓNAMAÐUR 
UPPLÝSINGAKERFA

Starfssvið:
Framfylgja upplýsinga- og öryggisstefnu Haga
Rekstrarumsjón upplýsingakerfa í samstarfi við Haga
Verkefnastjórnun minni verkefna og þjónustuviðvika
Forgreining minni verkefna og þjónustuviðvika
Úrlausn verkefna og þjónustuviðvika, eftir því sem við á
Kostnaðareftirlit
Skjölun viðskiptaferla
Ráðgjöf til stjórnenda

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun æskileg
Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla við rekstur upplýsingakerfa
Skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð 
Þekking á greiningavinnu í upplýsingatækni
Þekking á viðskiptaferlum ásamt skilningi á rekstrarumhverfi
Mjög góð innsýn í upplýsingatækni og kerfisstjórnun
Mjög góð þekking á Dynamics Nav eða öðrum ERP kerfum
Þekking á rekstri upplýsingakerfa verslanafyrirtækja er æskileg
Góð enskukunnátta
Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 
á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 10. júní

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000

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

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

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

Áhugasamir sendi inn umsóknir á netfangið 
info@bilahlutir.com fyrir 18. júní n.k.  

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

Áhættustýring Íslandsbanka

Deildarstjóri 
markaðsáhættu

Nánari  upplýsingar:  
Guðbjörg Anna Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Efnahags- og markaðsáhættu, 440 4662,  
gudbjorg.anna.gudmundsdottir@islandsbanki.is 

Sigrún Ólafsdóttir ráðningastjóri,  440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is 

Í Áhættustýringu starfar samhentur og metnaðarfullur hópur sérfræðinga við að greina áhættu  
og miðla upplýsingum. Áhættustýring beitir sér fyrir sífelldum umbótum innan bankans og stuðlar 
þannig að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund. Áhættustýring heyrir beint undir 
bankastjóra.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði 

• Leiðtogahæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

• Greiningarhæfni og reynsla í að miðla efni í ræðu 
og riti, bæði á íslensku og ensku

• Forritunarkunnátta og reynsla af notkun  
fyrirspurnartóla 

Helstu verkefni:

•  Yfirumsjón með umgjörð um stýringu 
markaðsáhættu 

• Eftirlit og skýrslugjöf

• Samskipti við stjórnendur og eftirlitsaðila

• Þróun og viðhald áhættumatslíkana  
og álagsprófa 

• Sérhæfð greiningarverkefni

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 
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Starf forstöðumanns tæknideildar 
Snæfellsbæjar er laust til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur 
yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum og öllum 
verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum 
sveitarfélagsins. Forstöðumaðurinn hefur forystu um 
faglegan undirbúning við mótun stefnu sveitarfélagsins 
á sviði skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er 
skipulags og byggingarnefndum, bæjarstjóra og bæjarstjórn 
til ráðgjafar á því sviði og sér um að lögum um mannvirki 
nr. 160/2010, skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum 
og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitarfélaginu 
sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, 
eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála 

sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010 er skilyrði.

• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, 
byggingarreglugerð er æskileg.

• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 

er æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og 

skipulagshæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Kristins 
Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is 
Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf 
þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til 
starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur 
eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn 
sinni.
Öllum umsóknum verður svarað

Innanríkisráðherra auglýsir embætti forstjóra 
Samgöngustofu laust til umsóknar. 

Samgöngustofa tók til starfa þann 1. júlí 2013 
við færslu á stjórnsýslu- og eftirlitsverkefnum 
Flugmálastjórnar, Siglingastofnunar, Umferðar-
stofu og Vegagerðar yfir í nýja stofnun sem fer 
með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftir-
lit með samgöngugreinum.   

Forstjóri Samgöngustofu stýrir stofnuninni og 
ber ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. 
Forstjóri skal hafa háskólamenntun sem nýtist 
í starfi, búa yfir góðri reynslu af stjórnun og 
rekstri og hafa góða samskiptafærni. Reynsla af 
alþjóðasamstarfi er kostur, sem og reynsla af 
sameiningum fyrirtækja eða stofnana. Leitað er 
eftir einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, 
er framsýnn í hugsun, hefur góða þekkingu 
eða reynslu af stefnumótun, hefur sýnt hæfni í 
samskiptum og samvinnu og hefur metnað til að 
ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs.

Hugmyndir umsækjanda um framtíðarsýn fyrir 
Samgöngustofu skulu fylgja umsókn.

Hæfni umsækjanda verður metin af þriggja 
manna nefnd sem innanríkisráðherra skipar.

FORSTJÓRI
SAMGÖNGUSTOFU

Innanríkisráðherra skipar 
forstjóra Samgöngustofu 
til fimm ára. Um laun og önnur 
starfskjör fer eftir ákvörðun 
kjararáðs. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um auglýst starf. 

Upplýsingar um embættið veitir 
Ragnhildur Hjaltadóttir, 
ráðuneytisstjóri 
innanríkisráðuneytis 
í síma 545 9000. 

Umsóknum skal skila rafrænt á 
postur@irr.is eða til 
innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 22. júní nk. 
Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir.

Save Water, Drink Beer

VAKTSTJÓRI 
ÓSKAST!
KREFJANDI STARF!

English Pub Austurstræti 
óskar eftir að ráða vaktstjóra 

til starfa á líflegum og 
skemmtilegum stað. 

Umsækjendur verða að hafa 
reynslu af því að starfa á bar, 

metnað í starfi og verða að 
vera eldri en 20 ára. 

Nánari upplýsingar fást 
í síma 697 9003.

Umsækjendur sendi umsókn 
ásamt ferilskrá og mynd á 

tölvupóstfangið 
enskibarinn@enskibarinn.is
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Cohn & Wolfe Íslandi er ráðgjafafyrirtæki á sviði stefnumótandi almanna-
tengsla og stjórnhátta innan Young & Rubicam, Grey Global Group og 
WPP Group, stærstu boðmiðlunarsamsteypu í heimi. WPP Group er eina 
alþjóðlega fyrirtækið á þessu sviði sem starfrækir eigin skrifstofur á 
Íslandi. WPP Group rekur einnig skrifstofu MediaCom hér á landi.

Vaktstjóri á fréttavakt Cohn & Wolfe Íslandi þarf að vera góður 
og fjölhæfur penni með kunnáttu til að leita uppi og koma auga 
á áhugaverðar upplýsingar – bæði innanlands og utan. 

Nauðsynlegt er að hafa fréttanef, geta greint kjarnann frá 
hisminu og meðhöndlað fréttir og fréttatengt efni með hliðsjón 
af boðskiptastefnu og hentugum boðleiðum hverju sinni. Starf 
vaktstjóra er á stigi aðferðamótunar.
     
Aðferðamótun felst í skipulagningu herferða, vali á boðrásum,
boðleiðum og framsetningu skilaboða.  

Cohn & Wolfe Íslandi kallar eftir atvinnuumsóknum. Þú vilt takast á við 
skipulagningu á sviði almannatengsla. Vilt læra. Vilt gjarnan fara aðrar 
leiðir en venjulega í þeim tilgangi að ná betri árangri en aðrir. Þú vilt 
vinna hjá framsæknu alþjóðlegu fyrirtæki í ört vaxandi atvinnugrein.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

cohnwolfe.is

Í boði er spennandi og fjölbreytt ráðgjafastarf í alþjóðlegu 
umhverfi sem felur í sér mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan 
einstakling. Leitað er eftir faglærðum almannatengli sem býr 
yfir eldmóði og metnaði til að leggja á sig það sem þarf til að 
sinna almannatengslaráðgjöf á æðsta stigi.

Skarpskyggni, þroski og djúpur skilningur á aðferðafræði eru 
eiginleikar sem verða að vera til staðar auk þess sem viðkomandi 
verður að ráða yfir hæfileikum til að miðla fagráðgjöf fyrirtækisins 
í takt við formkröfur þess.

Réttur aðili þarf að eiga auðvelt með að ræða erfið mál 
með skýrum hætti og hafa þrek til að greina, túlka og miðla 
til samræmis við skilaboðastefnu.

Óskað er eftir sérfræðingi í skipulagningu stærri og minni 
verkefna. Gerðar eru kröfur um mikla verkþekkingu og verður
viðkomandi að ráða yfir innsæi og yfirsýn til að geta þróað 
aðgerða- og aðferðaáætlanir með hagkvæmum hætti.

Fagleg þekking á almannatengslum er nauðsynleg enda 
verður viðkomandi til dæmis að geta þróað hagaðilagreiningu,
krísuáætlanir, boðskiptaáætlanir, langtímaáætlanir og stýrt
málefnavinnu – allt grundvallað á skilaboðastefnu.

Viðkomandi sérfræðingur verður að hafa yfirgripsmikla þekkingu á
tilgangi, forsendum og markmiðum til að geta byggt stefnulegar,
leiðarlegar og framkvæmdalegar áætlanir á réttum grunni.

Sendu umsókn á reykjavik@cohnwolfe.is strax í dag.

Umsækjendur verða að hafa gott vald á íslensku og ensku. Þekking og 
reynsla á öllum tegundum fjölmiðlunar auk skilnings á taktískri hugsun er 
mikilvæg. Góð tölvukunnátta og þekking á vefumsjónarkerfum er skilyrði.

Óskum eftir vönum smiðum í mismunandi verkefni eins og
• Mótasmiði
• Almenna smíðavinnu
• Viðhald/breytingar

Hægt er að senda umsóknir á netfangið gisli@thingvangur.is  
þar sem jafnframt eru veittar nánari upplýsingar um störfin.

Óskum eftir vönum vélamönnum með vinnuvélaréttindi og 
meiraprófsréttindi.

Hægt er að senda umsóknir á netfangið reynir@thingvangur.is  
þar sem jafnframt eru veittar nánari upplýsingar um störfin.

Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur ehf. eftir að ráða

Smiði og vélamenn

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-4 ára og er aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.

Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafelli.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða  leikskólakennara í deildastjórn. 
Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum í 
framkvæmd

• Staða leikskólakennara eða þroskaþjálfa í 100%  
sérkennslustöðu.
Hæfniskröfur: 
- Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
- Góð hæfni í mennlegum samskiptum 
- Jákvæðni og metnaður 
- Færni í að vinna með börnum með sérþarfir

• Staða aðstoðarmanns í eldhús
Hæfniskröfur:
- Dagleg störf í eldhúsi 
- Aðstoð við matargerð í samvinnu við matreiðslumann
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
- Jákvæðni og metnaður

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  18. júní 2014.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið 
hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdót-
tir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir í síma 
5868170 og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Lögfræðingur
» með áhuga á umhverfismálum

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf 
lögfræðings. Í boði er krefjandi starf í frjóu um-
hverfi sérfræðinga þar sem gildin fagmennska, 
samvinna, framsýni og virðing eru höfð að leiðar-
ljósi.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til 
þess er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofn-
un.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2014. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn 
Rjúpnahæð

Ert þú matreiðslumaðurinn sem við erum að 
leita að?

Leikskólinn Rjúpnahæð óskar eftir metnaðar-
fullum og drífandi matreiðslumanni sem 
hefur áhuga á að skapa bragðgóðan og 
næringarríkan mat handa mikilvægustu 
þegnum landsins ,,börnunum okkar“.
Við leggjum mikla áherslu á að allur matur 
sé búin til frá grunni á staðnum og nýbakað 
heimagert brauð.
Fyrir réttan aðila er boðið upp á skemmtilegt 
og skapandi starfsumhverfi, stuðning í starfi, 
góðan og fjölskylduvænan vinnutíma og eitt 
besta samstarfsfólk sem völ er á 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2014.

Nánari upplýsingar veita Hrönn Valentínusdóttir, 
leikskólastjóri og Vigdís Guðmundsdóttir, 
aðstoðarleikskólastjóri í síma 570-4240. Einnig 
má senda fyrirspurnir á rjupnahaed@kopavogur.is

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

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Náms – og kennsluráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir 
laust til umsóknar starf náms- og kennslu-
ráðgjafa. Um er að ræða 100% starf í þjónustu 
við grunn- og leikskóla sveitarfélaganna á 
Snæfellsnesi, þ.e.  Snæfellsbæjar, Grundar-
fjarðarbæjar, Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar 
og Eyja- og Miklaholtshrepps.

Starfssvið
• Námsráðgjafi  grunnskóla
• Kennsluráðgjafi  grunn- og leikskóla
• Ráðgjöf til skólastjórnenda, foreldra 

og annarra samstarfsaðila
• Þverfagleg teymisvinna starfsmanna FSS
• Stefnumótun og umsjón endurmenntunar 

skólastofnana

Hæfniskröfur
• Starfsbundin réttindi náms,- kennsluráðgjafa 

eða önnur sambærileg háskólamenntun er 
nýtist í tilgreindu starfi

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasam-
bands Íslands eða viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn er tilgreini menntun,  fyrri störf,  
2 umsagnaraðila ásamt sakavottorði berist 
Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4,  
360  Snæfellsbæ  fyrir 26. júní n.k.  
Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður  í síma 861 
7802 , netfang:  sveinn@fssf.is.  

Sérkennsluráðgjafi við Flensborg
Skólinn auglýsir eftir sérkennsluráðgjafa í 50% starf.
Ráðgjafinn vinnur með greiningar vegna námserfiðleika 
nemenda og veitir nemendum, kennurum og 
foreldrum ráðgjöf. 

Umsóknarfrestur til og með 14. júní.

Sjá nánar á Starfatorgi eða hjá skólameistara, 
Magnúsi Þorkelssyni, maggi@flensborg.is. 

Matráður 100%
Ritari/ritarar 100% ( eða 2 x 50%)
Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir að ráða matráð eða starfs-
mann til starfa við mötuneyti skólans frá 1. ágúst 2014. Starfið 
felst í að sjá um að hafa á boðstólum morgunverð, hádegis-
verð og síðdegiskaffi fyrir nemendur og starfsfólk. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi þekkingu á rekstri mötuneytis.
Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir að ráða ritara til starfa á 
skrifstofu skólans frá 1. ágúst 2014. Til greina kemur að ráða 
eina manneskju í fullt starf eða tvær manneskjur í hlutastörf. 
Í starfinu felst símsvörun og öll almenn skrifstofuþjónusta 
við stjórnendur, kennara og nemendur auk þess að vinna við 
skjalagerð og vistun.  Næsti yfirmaður ritara er fjármálastjóri.
Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. Með umsókn 
skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, meðmælen-
dur 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 23. júní 2014.  Laun eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi SFR.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guðmundsson, skóla-
meistari á netfanginu arsaell@idnskolinn.is eða í síma 5853600.  
Öllum umsóknum verður svarað og geta gilt i allt að sex mánuði
Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans 
http://www.idnskolinn.is/.

Skólameistari

Grunnskólinn  
á Hólmavík 

Lausar kennarastöður við  
Grunnskólann á Hólmavík
skólaárið 2014-2015

• Meðal kennslugreina eru stærðfræði, samfélagsgreinar og íþróttir.

Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennsluréttindi. Leitað 
er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og mikla hæfni 
í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróu-
narstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint 
sakarvottorð. Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 13. júní 2014.

Nánari upplýsingar veita
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir, skólastjóri, sími 451 3129 og 698 0929
Ingibjörg Emilsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sími 451 3129 og 695 4743

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við á 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Huldu I. Rafnarsdóttur 
á skolastjorar@holmavik.is eða Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 
20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 80 nemendum 
í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og samvinnu.  
Skólinn er  Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverfismennt og útinám. Við 
skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð ungmenna hefur 
aðstöðu í skólanum. Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í 
þéttbýliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli 
og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. 
Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar og náttúrufegurð mikil.   
Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík sem er um 3 tíma akstur.
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Do you want to provide a clear view of the sky?

Tern Systems is a worldwide provider of mission critical 
Air Traffic Management solutions.

We are taking on additional international projects and seek 
motivated and skilled individuals for the following positions:

Tern Systems is a subsidiary of Isavia and provides systems to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia, see www.tern.is.
For further information, contact Tómas Davíð Þorsteinsson, General Manager of Tern Systems, on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Test Engineers 

Qualifications include:
• experience in implementing effective test 

procedures, 
• ability to coordinate and plan software test 

activities,
• excellent problem solving skills,
• ability to work in a collaborative, team 

oriented environment,
• strong verbal and written communication 

skills,
• 3+ years in software testing,
• ISTQB certification or equivalent preferred. 
• University degree prefered.

Project Managers

Qualifications include:
• technical knowledge and experience with 

software development lifecycle,
• excellent communication and writing skills,
• ability to effectively present status and issues 

to project stakeholders,
• detail-oriented with the ability to handle and 

prioritize multiple concurrent projects,
• ability to work in a team-oriented, 

collaborative environment,
• knowledge and experience with Agile and ISO 

21500 preferred.
• PMP (Project Management Professional) 

certification or equivalent preferred,
• +3 years project management in software 

development

Software Engineers

Qualifications include:
• strong object oriented programming skills, 

ideally with C++,
• design and analysis experience,
• software unit testing experience,
• excellent problem solving skills,
• experience with Linux distributions,
• ability to work in a collaborative, team 

oriented environment,
• highly motivated and passionate for 

delivering quality code,
• 3+ years in software development,
• degree in computer science or in an 

equivalent field.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstjóri Samgöngustofu Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201406/442
Matráður og ritari/ritarar Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201406/441
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201406/440
Ræstitæknir Verkmenntaskóli Austurlands Egilsstaðir 201406/439
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201406/438
Sérfræðingur í öldrunarlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/437
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/436
Nýdoktor Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201406/435
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, skrifstofa rektors Reykjavík 201406/434
Fulltrúi á þjónustuborði Háskóli Íslands, Háskólatorg Reykjavík 201406/433
Félagsráðgjafi Tryggingastofnun Reykjavík 201406/432
Lögfræðingur Umhverfisstofnun Rvk og víðar 201406/431
Sérfræðilæknir LSH, skurðlækningar Reykjavík 201406/430
Sérfræðilæknar LSH, svæfinga- og gjörg.lækningar Reykjavík 201406/429
Þjónustuliði Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201406/428
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/427
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201406/426
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangur Hafnarfjörður 201406/425
Frönskukennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201406/424
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201406/423
Þjóðleikhússtjóri Mennta- og menningarm.ráðuneytið Reykjavík 201406/422
Umsjónarmaður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201406/421
Kennari í dönsku Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201406/420
Seðlabankastjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/419

Sérfræðingur í öldrunarlækningum 
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) auglýsir eftir sérfræðingi í 
öldrunarlækningum til starfa. Um er að ræða 100% 
afleysingarstöðu í eitt ár frá  1. september 2014.
Í starfinu felst dagvinna og vaktþjónusta á Öldrunar-
heimilum  Akureyrar samkvæmt samstarfssamningi um 
sérfræðiþjónustu í öldrunarlækningum milli Sjúkrahússins á 
Akureyri og Öldrunarheimila Akureyrar, auk vaktþjónustu á  
Kristnesspítala.  Á Sjúkrahúsinu á Akureyri er öldruna-
læknisþjónusta veitt á öldrunarlækningadeild Kristnes-
spítala, öðrum legudeildum sjúkrahússins og göngudeild.  
 Ábyrgðarsvið:  Starfinu fylgir vaktskylda, þátttaka í kennslu 
heilbrigðisstétta, þálfun aðstoðar- og deildarlækna auk 
tækifæra til rannsóknavinnu. 
Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í 
öldrunarlækningum.  Við ráðningu verður lögð áhersla 
á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, 
samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.
Næsti yfirmaður er forstöðulæknir endurhæfinga- og 
öldrunarlækninga. Nánari  upplýsingar um stöðuna veitir 
Arna Rún Óskarsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga, í síma 
4630100.     
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
Fjármálaráðuneytisins. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2014.
Umsóknum skal skilað, á umsóknareyðublaði Embættis 
landlæknis um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins 
www.fsa.is  til Þóru Ákadóttir starfsmannastjóra 
sjúkrahússins  eða á netfang thora@fsa.is. Umsóknum skulu 
fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með 
upplýsingum um fræðilegar rannsóknir,  rit- og kennslustörf 
og staðfest afrit af fylgigögnum.

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.
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We make digital 
banking amazing.
Join us!
Meniga is looking for experienced software developers to take a 
lead role in product development and customer integration projects.
If you are an experienced programmer, with 4 years+ of software 
development experience we offer exciting opportunities.

You will join an extremely talented, fun and problem solving group, 
dedicated to providing our customers with next generation online 
banking and data analytics platform. We are passionate about 
programming and doing software engineering „the right way“.

meniga@meniga.is  »  www.meniga.is  »  @meniga

Senior Development Engineers 

take part in Meniga’s core platform development and are 
instrumental in designing our APIs and implementing them. 
Senior engineers need to have at least 5 years experience in 
backend programming and/or software architecture design.

Lead Integration Developers 

are instrumental in programming customer integration 
extensions and often follow the implementation through 
with customer workshops and setup support on location 
(we have customers from Denmark to Dubai). Integration 
developers need to have at least 5 years experience in 
software development.

Lead IOS/Android Developers 

work with our product team in designing the next generation 
of financial applications, set the course for our Engineering 
teams in terms of native mobile application development 
and play a leading role in the actual implementation. Native 
development leads need to have focused on native mobile 
application development for at least 3 years.

Technical writer 

needs to have exceptional skills to write technical text in 
English and explain technical infrastructure in understandable 
way. Technical writer is responsible for managing all technical 
documents published by Meniga including architecture, 
installation and operations guides. The job requires very 
good organisation skills and good understanding of technical 
architecture.

Please e-mail Geir Sigurður Jónsson, geir@meniga.com for 
further information and to apply. 
Please attach your CV and cover letter in English. 



Business Development Manager 

leads commercial business development projects, drives 
development of market and competitive intelligence factbase 
and facilitates Meniga´s strategy development process. A 
unique opportunity to take lead on exciting international 
business development opportunities for a driven individual 
with a proven commercial track record. The ideal candidate 
will have international experience working with strategy and 
business development. MBA or similar degree desirable. 
Minimum of 3-5 years relevant working experience.

Business Analyst 

performs business analytics across a range of business 
development projects and masters financial and business 
case modelling. Perfect role for quick and sharp analysts 
looking for a challenge and opportunity to expand their skill 
set. We are looking for a top-performing analyst and expert 
PPT/excel user with a business oriented mindset.

Portfolio Manager 

works in an international  team focused on sales develop-
ment and is responsible for managing the success of Meni-
ga’s customers around the world. Applicants should have a 
proven track record of leading large interdisciplinary teams 
(preferably in an international environment),  superior ana-
lytical skills and a solid business judgement. 

For more information please visit meniga.is/careers

Application deadline: 15 June 2014
Please send your CV and cover letter in English to 
careers@meniga.com

Meniga is the market leader in Personal Finance Management 
solutions in Europe, with PFM platform sales 16 countries. 
Now we are seeking exceptional people to join Meniga’s 
international sales team and the newly formed Business 
Development department.

TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR

EFTIRTALDAR KENNARASTÖÐUR ERU LAUSAR 
TIL UMSÓKNAR FYRIR SKÓLAÁRIÐ 2014-2015
Slagverkskennari
80% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum á bæði 
trommusett og hljómborðs- 
slagverk.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Klarínettukennari
50-60% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Saxófónkennari
40-50% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Málmblásturskennari
40% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Píanókennari - rytmísk kennsla
30% starf
Um er að ræða afleysingastarf 
í 1 ár. Starfið felst í kennslu 
nemenda á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Sækja skal um starfið á vef Reykjanesbæjar. http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf  Umsóknarfrestur er til 17. júní nk.  
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri í síma 421-1153 eða 863-7071 
eða Karen Janine Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri, í síma 421-1153 eða 867-9738.
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Eftirfarandi kennsla 
í Flóaskóla er laus til 
umsóknar fyrir næsta 
skólaár:

Flóaskóli er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, 
(í u.þ.b. 15 mín. akstursfjarlægð frá Selfossi). 
Í Flóaskóla eru 93 nemendur í 1.-10. bekk.

Sérkennari (100% ótímabundið starf)

Umsjónarkennari í 2. bekk 
(Vegna afleysingar, 18 kennslust. á viku)

Textílkennsla í 1.-7. bekk 
(Stundakennsla, 7 kennslust. á viku)

Tónmenntakennsla í 1.-7. bekk 
(Stundakennsla, 7 kennslust. á viku)

Leitað er að samviskusömum og duglegum einstaklingum 
sem sýna frumkvæði, sveigjanleika og lipurð í samskiptum 
við börn og fullorðna. Umsækjendur verða að hafa hreint 
sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2014.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Guðmundur Freyr 
Sveinsson skólastjóri, sími 486-3460 / 859-3460. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
gudmundur@floaskoli.is.

Atvinnuráðgjafi 
með sérhæfingu á sviði ferðaþjónustu

SSNV óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðarfullan  
einstakling í starf atvinnuráðgjafa á sviði ferðaþjónustu. 

Starfsstöð atvinnuráðgjafans verður á Norðurlandi vestra 
og búseta þar er skilyrði. Um er að ræða ráðningu til tveggja 
ára með möguleika á framlengingu. Atvinnuráðgjafinn starfar 
náið með fagráði ferðaþjónustunnar á Norðurlandi vestra og 
starfsfólki SSNV.

Starfssvið:
• Stuðningur við framkvæmd og útfærslu samstarfssamnings  

um ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra.

• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitarfélögum 
að atvinnu- og vöruþróun, markaðsstarfi, viðburðum og fleiru  
á vettvangi ferðaþjónustu á svæðinu.

• Öflun upplýsinga og tilboða, skýrslugerð, aðstoð við gerð 
kynningarefnis og umsókna, gerð áætlana og önnur ýmis 
konar skipulags- og skjalavinna.

• Undirbúningur nýrra verkefna og ýmis önnur störf sem 
tengjast starfsemi SSNV og ferðaþjónustu í landshlutanum. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Menntun á sviði  

ferðaþjónustu er mikill kostur en ekki skilyrði.

• Hagnýt starfsreynsla, s.s. á sviði ferðaþjónustu, 
verkefnastjórnunar, rekstrar- og vöruþróunar.

• Þekking, innsæi og áhugi á ferðaþjónustu, atvinnu- 
og byggðaþróun. 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að leiða 
samstarf og verkefni með öflugum og farsælum hætti.

• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í fleiri 
tungumálum er kostur.

• Frumkvæði og metnaður.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf þar sem skapandi 
og duglegur einstaklingur getur haft mótandi áhrif á starfið.  

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2014.

Nánari upplýsingar veitir Katrín María Andrésdóttir fram- 
kvæmdastjóri SSNV, sími 455 2510, netfang: kata@ssnv.is. 

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá í pósti til  
Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,  
B.t. Katrínar Maríu Andrésdóttur, Höfðabraut 6, 530 
Hvammstanga  merktar: „Atvinnuráðgjafi – Ferðaþjónusta“    

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir starfsmanni á Þjónustumiðstöð borgarlandsins á Stórhöfða til að 
sinna eftirliti með vetrarþjónustu og hafa umsjón með hreinsun.  

Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, 
uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og 
viðhald hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.

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

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfsmaður í vetrarþjónustu og hreinsun 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.  Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi starfsmannafélags.  Unni er á vöktum 
vegna vetrarþjónustu frá nóv. – apríl, en dagvinna annars.

bjorn.ingvarsson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 22. júní nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  www.reykjavik.is 
undir „Störf í boði“ Starfsmaður í vetrarþjónustu og hreinsun.
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Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

KANNTU AÐ ELDA FRUMLEGAN 
OG FRAMANDI MAT?
Félagsstofnun stúdenta óskar eftir að ráða matráð í nýja 
veitingasölu á háskólasvæðinu. Í starfinu felst umsjón með 
veitingasölunni, matreiðsla á réttum dagsins, hlaðborði, 
innkaupum á hráefni og öðrum verkum sem til falla.

Viðkomandi þarf að vera þjónustulipur og hafa reynslu af 
matreiðslu. Nám í matreiðslu er kostur en aðalatriðið er færni 
í að matbúa og eiga gott með samskipti við annað fólk. 

Vinnutími er alla virka daga frá 7–15.

Áhugasamir sendi umsókn á valdis@fs.is. 

Félagsstofnum stúdenta rekur fjölbreytta 
veitingasölu á háskólasvæðinu, Hámu, 
Stúdentakjallarann og Kaffistofur stúdenta. 
Ný veitingasala á vegum FS opnar í haust.

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun 
með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Hlutverk 
hennar er að veita stúdentum ódýra og 
fjölbreytta þjónustu. Að henni standa 
stúdentar við Háskóla Íslands, HÍ og mennta-
málaráðuneytið. FS rekur Kaffistofur stúdenta, 
Hámu, Leikskóla stúdenta, Bóksölu stúdenta, 
Stúdentakjallarann, Bókakaffi stúdenta,  
Stúdentagarða og Stúdentamiðlun. 
Starfsmenn FS eru um 150 talsins.

ht.is

Hvetjum alla þá sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á starfinu til
þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

LAGERSTARFSMAÐUR / BÍLSTJÓRI
Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. Helst koma þeir til greina sem búa yfir öguðum 
vinnubrögðum, nákvæmni og skipulagshæfileikum í bland við jákvætt hugarfar. Viðkomandi 
þarf að vera líkamlega hraustur og eiga gott með að vinna í samvinnu við hóp samstarfs-
manna á lager. Æskilegt að viðkomandi hafi meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu 
á raf- og heimilistækjum 
á Íslandi. Starfræktar 
eru 7 verslarnir um 
land allt undir merkjum 
Heimilistækja.

R E S T A U R A N T

YFIRMENN
Í ELDHÚS OG SAL
Leitum að metnaðarfullum og hressum 

fagmönnum sem getað blandað 
geði, hrært upp í hlutunum og töfrað 

fram uppskrift af ljúfum stundum 
fyrir gestina okkar.

Sendu ferilskrá á
apotek@apotekrestaurant.is 

ef þú ert menntaður matreiðslu- eða 
framreiðslumaður sem hefur áhuga 

á að bygg ja upp spennandi veitingahús 
á besta stað í bænum.
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Leikskólakennarar
Á Leikskólann Laugalandi vantar okkur 
deildarstjóra og leikskólakennara.  Karla 
eða konur. 

Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum  
leikskólakennurum sem hafa góða hæfni  í 
mannlegum samskiptum og tilbúnir til að vinna eftir  
sérstökum áherslum skólans með skemmtilegu fólki.  

Leikskólinn Laugalandi er um 30 barna einnar deildar 
leikskóli staðsettur að Laugalandi í Rangarþingi ytra.  
Umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri  íslenskri náttúru 
sem býður uppá endalausa möguleika fyrir leik og nám.

Helstu áherslur í starfi eru  m.a.  traust og góð umönnun  
og vellíðan barnanna.   
ART þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiðistjórnun og siðferði), 
upplýsingatækni, útikennsla og fjölbreyttar  vinnustundir sem 
stjórnast ekki af „klukkunni“ heldur af áhuga barnanna, leik 
og hæfni  hverju sinni.

Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir 
sama þaki og leikskólinn.  

Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf.

Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á  
Leikskólann Laugalandi, 851 Hella fyrir 16. Júní.

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, 
leikskólastjóri. Sími: 487-6633 

Veffang: http://www.leikskolinn.is/laugaland 
Netfang: leikskolinn@laugaland.is 

Indverska sendiráðið óskar eftir að ráða 

skrifstofumanneskju með bókhaldsreynslu.

Nauðsynlegt er líka að viðkomandi hafi reynslu af 
almennum skrifstofu- og tölvustörfum og hafi yfir að 
búa góðri þjónustulund.  Viðkomandi þarf einnig að 
geta tekið tilfallandi verkefni að sér.
Umsækjendur þurfa einnig að búa yfir mjög góðri 
ensku- og íslenskukunnáttu (sbr. lestur, ritun og tal).
Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá (CV)  
á ensku ásamt ljósmynd á com@indianembassy.is 
sem fyrst.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
vantar textílkennara til starfa

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags- 
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikil-
vægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kenn-
ara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

Stay Handy!

Endilega sendið CV á
halldor@stay.is og sjáum
hvort þú smell-passir ekki inní 
annars frábæran hóp hjá Stay

Stay Apartments vantar einn góðan “allt mulight” 
mann í vinnu í sumar og jafnvel í framtíðarstarf. 
Ert þú flinkur á pennslinum, skrúfjárninu og 
rörtönginni, söginni og fl. ? 
Ertu sjálfstæður, á bíl og getur unnið skipulagt ? 
Þá er þetta pottþétt vinna fyrir þig. 

Afgreiðslustarf.
Verslun í miðbænum óskar eftir sjálfstæðum , hressum 
reyklausum starfsmanni í hlutastarf(vaktir) í sumar.
Enskukunnátta skilyrði. Möguleiki er á 100% starfi í haust.
Umsóknir óskast sendar á atvinna01@gmail.com 
fyrir 17 júní.

KFS KFSVélvirki 
Við óskum eftir að ráða vanan vélvirkja,  

sem getur hafið störf sem fyrst.
Hann mun annast viðhald á tækjum í flugafgreiðslu. Einnig þarf 

viðkomandi að hafa þekkingu á rafbúnaði fyrrnefndra tækja.
Vinsamlegast sendið umsóknir á kfs@bikf.is

Umsóknarfrestur er til 15. Júní

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Deildarstjóri á leikskólann Núp

· Leikskólakennarar á leikskólann Marbakka

· Leikskólakennarar á leikskólann Læk

· Sérgreinastjóri í listum á leikskólann Álfatún

· Sérgreinastjóri með áherslu á útinám og 
hreyfingu á leikskólann Austurkór

· Sérkennslustjóri á leikskólann Furugrund

· Húsvörður í Salaskóla

· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Matráður í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Starfsfólk í hlutastarf í dægradvöl í 
Vatnsendaskóla

· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

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

Rauði krossinn óskar eftir að ráða til 
starfa verslunarstjóra fyrir fataverslanir á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða fullt starf og 
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
 Umsjón  með  rekstri  verslana  
 Dagleg  samskipti  við  sjálfboðaliða  s.s.  skráning  og   

 mönnun  á  vaktir 
 Samskipti  og  samvinna  við  fataflokkunarstöð

Hæfniskröfur:
 Þekking  og  áhugi á verslunarstörfum  og  tísku 
 Góð  hæfni  í mannlegum  samskiptum  og  jákvæðni  
 Frumkvæði  og  sjálfstæði  í vinnubrögðum

Nánari  upplýsingar  veitir Linda  Ósk  Sigurðardóttir   

í síma  554  6626.

Umsóknarfrestur er til 22. júní  og  sendist  á  
linda@redcross.is.  Farið  verður  með  umsóknir  sem  
trúnaðarmál  og  öllum  svarað.

       Verslunarstjóri

 Almenn tölvukunnátta

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • umsjónarkennari
 • stuðningur og aðstoð
 
Flataskóli
 • umsjónarkennari
 • stuðningsfulltrúi
 
Félagsleg heimaþjónusta
 • starfsmaður í heimaþjónustu
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 • leikskólakennari/íþróttafræðingur
 • leikskólakennari
 • leikskólasérkennari
 
Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 • leikskólakennari

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Heimkaup óskar eftir

vörustjóra

Umsóknarfrestur er til 15 júní.
Umsóknir sendist á gísli@heimkaup.is

Heimkaup er nýtt vöruhús með vefverslun, hið fyrsta sinnar tegundar
á Íslandi. Hér á vefsíðunni finnurðu allar þær vörur sem til eru á lager 

hverju sinni, en úrvalið er mikið og úr ýmsum vöruflokkum.

 

Heimkaup óskar eftir vörustjóra fyrir fatnað, 

snyrtivörur, og barnavörur.

Vinnutími er alla virka daga frá kl:09:00-17:00
 
Starfssvið

 · Umsjón með pöntun

 · Samskipti við birgja

 · Vöruval fyrir heimkaup.is
 
Hæfniskröfur

 · Reynsla á sviði vörurstjórnunar eða   
   háskólamenntun sem nýttist í starfi.

 · Góður/góð í mannlegum samskiptum

 · Vilji til að ná árángri
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Sölumaður / hlutastarf.
Ert þú hættur að vinna ? hentar þetta þér:
Parketverksmiðjan leitar eftir öflugum sjálfstæðum 
sölumanni með góða þjónustulund.
Vinnutími eftir samkomulagi. 
Reynsla eða þekking á parketi er kostur.
Umsóknir sendist á starf@parketverksmidjan.is

SSttaarrffssmmaaððuurr óósskkaasstt 
EEmplloyeee wwaanntteedd

Óskum eftir vönum manni í h lelllulölögn ogg lólóðaðafrfrágáganangg.

UmU sóknir sendist á netfangið:  elvar@gleipnir.is 

VÉLSTJÓRI ÓSKAST
Á SNEKKJUNA HÖRPU

HARPA YACHTS  |  SUÐURBUGT, 101 REYKJAVÍK  |  +354 779 7779  |  INFO@HARPAYACHTS.IS  |  WWW.HARPAYACHTS.IS

Um er að ræða daglegar 
hvalaskoðunarferðir með ferðamenn á 

Faxaflóa og sérferðir. 
Snekkjan er 71 BT, vélar 1294 kW.

Nánari upplýsingar síma 779-7779 
og á info@harpayachts.is

Aðila vantar til að sjá um rekstur lítils sveitahótels á 
Norðurlandi. Starfsfólk og aðstoðarrekstrar-

og markaðsstjóra vantar á veitingastað, 
upplýsingamiðstöð og bændamarkað á suðurlandi.  

Sumarstörf

Uppl. í síma 696-9696 og á info@borgarvirki.com

Rótgróin gleraugnaverlun óskar eftir 
framtíðar starfsmanni í fullt starf.

Starfið felur í sér afgreiðslu og fleira.
Viðkomandi þarf að vera kurteis, þjónustulundaður og góður 
í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hefja störf fljótlega.

Umsóknarfrestur til og með 16.júní og sendist á box@frett.is 
merkt Gleraugu-0706

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

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

www.hagvangur.is
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Námsstyrkir

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til Starfs-
menntunarsjóðs ungra kvenna fyrir 
skólaárið 2014-2015.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið 
á ungum konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á 
námslánum, til að afla sér aukinnar menntunar.  

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar 
nánari upplýsingar má nálgast á vef Bandalags 
kvenna í Reykjavík,  www.bkr.is 

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kven-
na í Reykjavík, Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar 
„Námsstyrkir”. Umsóknarfrestur er til 19. júní.

Kirkjugarður Hafnarfjarðar
-Tilflutningur jarðvegs

Hafnarfjarðarbær auglýsir útboð vegna jarðvinnu við 
Kirkjugarð Hafnarfjarðar. Útboðið felur í sér tilfærslu á 
jarðvegi við Kirkjugarð Hafnarfjarðar. Heildarmagn efnis er 
áætlað um 15.000m³.

Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfi og Framkvæmdum, 
Norðurhellu 2 og kosta 3.000 kr. 

Tilboð verða opnuð þann 18. júní 2014 kl 10:00 á sama stað.

ÚTBOÐ
OFANFLÓÐAVARNIR Á ESKIFIRÐI 

BLEIKSÁ - VARNARVIRKI 
ÚTBOÐ NR. 15652 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjarðabyggðar og 
Ofanflóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið Ofanflóðavarnir 
á Eskifirði - Bleiksá, varnarvirki. 

Verkið felst í að reisa varnarvirki í og við Bleiksá fyrir ofan 
kirkjumiðstöðina á Eskifirði. 

Leiðigarður verður byggður á flöt ofan við kirkjuna og 
vestan við Bleiksá í 10-15 m hæð yfir sjó. Garðurinn er V 
laga, 150 m langur, um 3 m hár og byggður að mestu úr 
skriðuefni og grjóti. Garðurinn verður brattur flóðmegin 
1:0,25 og byggður með stálgrindum til styrkingar. Landmegin 
er hallinn um 1:3. Setja skal upp heitgalvanhúðaða  
öryggisgirðingu meðfram brún leiðigarðs. 

Land neðan leiðigarðs verður mótað með sléttri flöt og halla 
að kirkjumiðstöð.   

Farvegur Bleiksár verður sprengdur niður í skurð og 
bakkarnir mótaðir með grjóthleðslum. Landmótun og 
yfirborðsfrágangur felst í mótun varnargarðs og brekku að 
kirkjumiðstöð ásamt gerð grasflatar og göngustíga. 
Helstu magntölur eru: 

•  Losun á klöpp                                          1.130   m3 
•  Grjóthleðsla                                                345   m3 
•  Fyllingarefni                                             2.100   m3 
•  Styrkingakerfi – uppsetning                     460   m2 
•  Hellulögn                                                     240   m² 
•  Þökulagning                                             1.050   m2 
•  Sáning og áburðargjöf                            2.700   m² 

Verkinu skal vera að fullu lokið 15. ágúst 2015. Útboðsgögn 
verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,  
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 10. 
júní 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, 1. júlí 2014  
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Metanbifreið, pallbifreið að 3,5 t, útboð nr. 13265.

• Hagaskóli, viðgerðir og endurbætur á þökum 
og gluggum 2014, úboð nr. 13270.

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

Styrkir vegna útgáfu myndríkra 
bóka um sögu Reykjavíkur

 
Útgefendur myndríkra bóka sem tengjast sögu og menningu 
Reykjavíkurborgar geta nú sótt um styrk  til niðurgreiðslu á 
kostnaði vegna kaupa  á ljósmyndum til birtingar frá Ljós-
myndasafni Reykjavíkur.  Styrkirnir eru veittir vegna útgáfu 
bóka sem áætlað er að komi út á árinu 2014 eða í ársbyrjun 
2015. Styrkirnir eru liður í nýsamþykktri menningarstefnu 
Reykjavíkurborgar sem miðar m.a. að því að hlúa að varð- 
veislu menningararfleifðar og hvetja til miðlunar hennar. 

Þriggja manna dómnefnd skipuð tveimur starfsmönnum 
Borgarsögusafns Reykjavíkur og skrifstofustjóra menn- 
ingarmála Reykjavíkur metur umsóknirnar.  
Frestur til að skila umsóknum er 23. júní 2014.

Í umsókn skulu koma fram nauðsynlegar upplýsingar um 
umsækjanda ásamt góðri lýsingu á fyrirhugaðri útgáfu.   
Auk þess skal þar koma fram áætlaður kostnaður vegna 
afgreiðslu og myndbirtinga á ljósmyndum frá Ljósmynda- 
safni Reykjavíkur. 

Utanáskrift umsóknar: ,,Myndrík bók um sögu Reykjavíkur“ 
b.t. Signýjar Pálsdóttur, skrifstofustjóra menningarmála, 
Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar,  
Vesturgötu 1, 3. hæð, 101 Reykjavík. 

Útboð
Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í verkið:

Grundaskóli – Stækkun matsalar
Verkið felst í stækkun matsalar nemenda um 38 m2 
með fjarlægingu súlna, steyptri botnplötu, lokun milli 
súlna með gluggum, ásamt tilheyrandi frágangi inni 
og úti.  Verklok eru 12.september 2014.

Útboðsgögn eru seld frá 11.júní 2014 í þjónustuveri
Akraneskaupstaðar Stillholti 16-18, á kr. 3.000.

Tilboð eru opnuð hjá Mannvit, Garðabraut 2A, 
Akranesi, föstudaginn 27.júní 2014 kl. 11:00.

Rekstur líkamsræktar 
í sundmiðstöð 

Grindavíkur
Grindavíkurbær óskar eftir samstarfi við áhugasama 
aðila um rekstur líkamsræktar í Sundmiðstöð Grinda-
víkur frá 1. desember 2014. Líkamsræktaraðstaðan 
verður í um 400  m2  rými þar sem núverandi búnings-
klefar og líkamsrækt eru í sundmiðstöðinni. Áætlað er 
að aðstaðan verði laus til framkvæmda 1. desember 
2014. Miðað er við að líkamsræktarstöðin opni í janúar 
2015.
Í íþróttamiðstöðina koma á ári hverju 60 til 70 þúsund 
gestir og þar af eru um 25 þúsund sundlaugargestir á 
almenningstímum. 
Unnið er að byggingu nýrrar aðstöðu við íþrótta- og 
sundmiðstöð Grindavíkur og er ný og stærri líkams-
ræktarstöð hluti af því. Í Grindavík er öflugt og fjöl-
breytt íþróttastarf og íbúar um 2900.
Skriflegum tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu 
Grindavíkurbæjar, eða á netfangið grindavik@grinda-
vik.is merkt Líkamsrækt fyrir 27. júní næstkomandi.
Tilboðsgjafar eru hvattir til að kynna sér aðstöðuna 
áður. Þeir sem vilja kynna sér starfsemi íþróttamið-
stöðvar Grindavíkur og skoða verðandi húsnæði lík-
amsræktarstöðvar eru vinsamlega beðnir að hafa 
samband við   Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóra frí-
stunda- og menningarsviðs, í síma   6969234 eða á 
netfangið thorsteinng@grindavik.is

Nánari lýsing
Meðal markmiða Sundmiðstöðvar Grindavíkur er að 
efla almenningsíþróttir og fjölga sundlaugargestum. 
Í ljósi þess er skilyrt að tilboðsgjafi greiði aðgang í 
sundlaug fyrir viðskiptavini sína. Sett verður upp sér-
stök gjaldskrá vegna magnkaupa á árskortum í sund-
laug. Sundmiðstöðin leggur til þjónustu í afgreiðslu 
og ræstingu. 
Í tilboði skal koma fram áætlað verð á líkamsræktar-
kortum til notenda og tilboð til Sundmiðstöðvar 
Grindavíkur um leigu fyrir aðstöðuna. Jafnframt skal 
koma fram lýsing á þeirri þjónustu sem boðið verður 
upp á, svo sem í tækjasal og opnum leikfimitímum. 
Gerð er krafa um að í húsnæðinu verði aðstaða fyrir 
sjúkraþjálfun, sem leigutaki framleigir.
Tilboðsgjafi skal leggja til allan tækjabúnað líkams-
ræktarsalarins. Aðeins tæki og búnaður frá viður-
kenndum framleiðendum líkamsræktartækja koma til 
greina. Við mat á tilboðum verður meðal annars litið 
til lýsingar rekstraraðila á fjölda tækja, gerð þeirra og 
gæða. 
Tilboðsgjafi skal greiða allan kostnað vegna markaðs-
mála líkamsræktarinnar svo sem auglýsingar, kost-
unarsamninga og fleira. 
Tilboðsgjafi skal tryggja að allir sem kaupa kort í lík-
amsrækt fái vandaða leiðsögn og undirbúning um 
notkun tækja og þjálfun áður en þjálfun hefst og 
bjóða upp á reglulega aðstoð fyrir viðskiptavini. Í til-
boði skal koma fram lágmarksviðvera starfsmanna á 
viku.
Sundmiðstöð Grindavíkur leggur til húsnæði undir 
starfsemina í núverandi mynd. Breytingar á húsnæð-
inu eru á kostnað leigutaka. Gert er ráð fyrir leigu-
samningi til 5 ára.
Við mat á tilboðum verður horft til verðs á líkamsrækt-
arkortum til notenda,  endurgjalds fyrir aðstöðuna og 
fyrirkomulag þjónustu.

Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóra frístunda- og 
menningarsviðs, í síma   6969234 eða á netfangið 
thorsteinng@grindavik.is
 

sími: 511 1144
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Heimild launafólks til frádráttar iðgjalda frá tekjuskattsstofni vegna 

viðbótarlífeyrissparnaðar hækkar úr 2% af launum í 4% 1. júlí 2014.

Launagreiðendum ber að greiða 4% iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað frá og 

með launatímabilinu sem hefst 1. júlí næstkomandi hjá launafólki sem 

hefur samið um viðbótarlífeyrissparnað og óskar eftir að leggja fyrir 4% af 

launum. 

Orðsending til launagreiðenda vegna 
nýrra lagaákvæða um viðbótarlífeyrissparnað

Launamenn eru hvattir til að kynna sér kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

nýta sér þetta hagstæða sparnaðarform ef þeir hafa tök á. Lífeyrissjóðir 

veita nánari upplýsingar.

Innkaupadeild

SAMNINGSKAUP
F.h. Strætó bs. er óskað eftir áhugasömum 
aðilum til þess að taka þátt í innkaupaferli 
um akstursþjónustu fatlaðs fólks og 
fatlaðra skólabarna. Samningskaup þessi 
eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Óskað er eftir umsóknum frá akstursaðilum sem geta 
uppfyllt lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farm-
flutninga ásamt reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga 
á landi og/eða lámarkskröfur laga nr. 134/2001 um 
leigubifreiðar ásamt reglugerð nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar.

Samningskaupagögn á geisladiski verða afhent frá 10. júní 
2014 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 – 14, 
105 Reykjavík.

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 14:00 þann 2. júlí 
2014 í þjónustuver Reykjavíkur-borgar, Borgartúni 12 – 14, 
105 Reykjavík.
13261

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík • Sími 530 1400 • www.rikiskaup.is

Sala 15678 - Til sölu vélar og tæki í eigu ISAVIA

Til sölu eru snjóplógar, hjólaskóflur, flugbrautasópar, pall- og vörubílar, gaffal-
lyftari, sanddreifari, gólfhreinsivélar ofl. sem voru í eigu Varnarliðsins.

Upplýsingar um einstakar vélar og tæki veita eftirtaldir aðilar: 
• Á Egilsstöðum – Björgvin Rúnar Þorvaldsson í síma 424-4028
• Í Reykjavík – Bragi Pálsson í síma 424-4135
• Á Keflavíkurflugvelli þarf að hafa samband í síma 425-6080 og skrá sig. Tækin verða þar til sýnis fimmtudaginn 12. júní og 

miðvikudaginn 18. júní, báða dagana kl. 10:00. Verður tekið á móti skráðum aðilum við Grænáshliðið kl. 10:00 báða dagana.

Nánari upplýsingar um boðnar vélar eða tæki eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Sum tækjanna eru skráð hjá Samgöngustofu og/eða Vinnueftirlitinu en það er alfarið á ábyrgð bjóðenda að kynna sér lög-
skráningu tækjanna og vélanna og heimild til að nota þau samkvæmt íslenskum lögum og reglum.   
Sum þeirra eru ekki í notkunarhæfu ástandi.  Seljandi ber ekki ábyrgð á því hvort unnt er að skrá tækin og bifreiðarnar eftir sölu.

Tilboðum skal skilað til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þriðjudaginn 24. júní 2014 fyrir klukkan 10:00 þar sem þau 
verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum sem ekki teljast viðunandi.

Brekkugerði – Sigvaldahús1 0 8 
Reykjavík

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð 
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní 17:30 - 18:00

Verð: 98,0 millj.

 Kíktu á 
 hofudborg.is

 Skorradalsvatn

24,9

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

821-0626

hofudborg.is

382

Nýtt FULLBÚIÐ
ÚTSÝNISSTAÐ,
breyta

-
Jói 899-3119 sýnir eignina.

SKIPTI MÖGULEG Á SÉRBÝLI Á HÖFUÐBORGARSV.

Opið hús laug/sun milli 14:00 - 16:00

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: 
Aðalheiður Karlsdóttir    I    Berta Bernburg    I    Grétar Haraldsson

STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

VERÐ FRÁ 40,0 MILLJ.AUSTURKÓR 100 - 102

Opið hús laugardag 13 - 13:30 
3ja og 4ra herbergja íbúðir (112-140fm) í litlu fjölbýli.  
Allar íbúðirnar eru með sérinngangi og einstöku útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. 
Íbúðum í húsi númer 102 fylgja bílskúrar (uþb. 26fm). Skipulag, innréttingar og 
frágangur í þessum húsum er til fyrirmyndar. Íbúðirnar eru afhentar tilbúnar fyrir utan 
gólfefni. Húsin eru nýkomin í sölu og aðeins fáeinar íbúðir eru eftir! Afhending í haust. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAG

OPIÐ
 HÚS

VERÐ FRÁ 55,3 MILLJ.AUSTURKÓR 43 – 47

Opið hús laugardag 14 – 14:30 
160fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.  
3-4 svefnherbergi, mikil lofthæð. Húsin eru vel staðsett í Austurkór, einstakt útsýni og 
nálægð við náttúruna. Stutt í skóla og þjónustu. Mikið er í þessi hús lagt og innréttingar 
og frágangur vandaður. Húsin eru afhent án gólfefna og lóð er grófjöfnuð.  
Komið og skoðið m.a. hús númer 47 þar sem verið er að setja upp innréttingar.  

OPIÐ HÚS LAUGARDAG

OPIÐ
 HÚS

VERÐ FRÁ 38,0 MILLJ.VALLAKÓR 2

Opið hús sunnudag 13 – 13:30
3ja og 4ra herbergja íbúðir (123-143fm) á frábærum stað í Kópavogi.  
Nálægð við verslanir, skóla og aðra þjónustu. Garðsvalir á öllum íbúðum sem auðvelt 
er að bæta við lokun á. Vandaðar innréttingar frá Brúnás, eikarparket, granít á borðum. 
Mjög fallegar og áhugaverðar íbúðir. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

OPIÐ
 HÚS

Ómar Guðmundsson, sölumaður sýnir eignirnar  
og gefur nánari upplýsingar í síma 696-3559 eða omar@stakfell.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  41,9 millj.

Sandavað1 1 0 
Reykjavík

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Samtals að stærð 126,3 m²
Sér hannaðar allar innréttingar
Mikil lofthæð og innfeld lýsing
Útgengi út á svalir úr stofu og
baðherbergi
Stæði í bílakjallara

Glæsileg íbúð með útsýni allan hringinn

Litla Gröf-sumarhús í Borgarfirði
OPIÐ HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

Löggiltir fasteignasalar: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Til gott ódýrt sumarhús ca. 50 fm á grónum og fallegum stað í 
Norðurárdal í Borgarfirði. Húsið er nokkuð upprunalegt og þarfnast 
einhverrar lagfæringar. Leigulóð. Til afhendingar strax.  
Verð aðeins 5.9 millj. Guðmundur s: 899-7200 sýnir á milli kl. 12-14, 
mánudaginn 9. júní. Hringið til að fá leiðarlýsingu. Skilti merkt Stakfell 
við Þjóðveg 1, afleggjari: Valbjarnarvellir.

OPIÐ
 HÚS

KIÐJABERG – HEILSÁRSHÚS
SKOÐUN SAMKVÆMT SAMKOMULAGI

MÖGULEG Á MÁNUDAG.

• Þrílyft 220 fm heilsárshús
• Lóð er 14.800 fm
• Laust til afhendingar fljótlega
• Vandaðar innréttingar

V. 39.9.- millj. Sveinn s: 6900.820

HÓLMAÞING 5A VIÐ  
ELLIÐAHVAMMSVEG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. JÚNÍ 17:30-18:00

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Hólmaþing-Kópavogi. Einstök staðsetning við Elliðavatn.
Glæsilegt  230,5 fm fokhelt hús á einni fallegustu  
byggingarlóðinni á höfuðborgarsvæðinu í skógarrjóðri  
með einstöku útsýni yfir Elliðavatn.
Ósvikin sveitasæla í miðri borg.  Opið og bjart hús með 
mikilli lofthæð.  Hjónasvíta, samtals fjögur svefnherbergi.  
20 fm útsýnissvalir sem gengið er af niður í garð í skógar-
rjóðri þar sem stunduð hefur verið skórækt í áratugi.  Verð 
54,9 milj.

Uppl veitir Þórunn  
í s: 773-6000  
eða í thorunn@valholl.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
 ÓSKAST

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR   

REYNIR BJÖRNSSON 
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

 í síma 895-8321.

LEITUM EFTIR CA 400-600 FM SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI FYRIR 
ÁKVEÐINN KAUPANDA. SKILYRÐI ER AÐ HÚSNÆÐIÐ SÉ VEL 
SJÁANLEGT OG SAMGÖNGUR AÐ OG FRÁ ÞVÍ SÉU GÓÐAR.



Suðurland

Vesturland

Sumarhusasalan.is
Nýr og öflugur vefur fyrir seljendur og kaupendur sumarhúsa

Er þitt hús sýnilegt?
Hjá okkur er það í aðalhlutverki.

Söluskoðanir alla hvítasunnuna
Hafðu samband við Jón Rafn S: 695 5520

Þessi sumarhús taka á móti gestum um helgina

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Kerengi - 2,5 ha eignarland

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-14 AÐ KERENGI 5
- JÓN RAFN SÝNIR S: 695-5520.  

Glæsilegt 130 fm heilsárs sumarhús á 
eignarlóð. Innbú utan persónulega muna 
fylgir. Húsið er umvafið gróðri og á afar 
skjólsælu svæði innst í botnlanga. Tvö 
svefnherbergi og svefnloft. Rúmgóð stofa. 
Baðherbergi með sturtu. Heitur pottur er á 
lóð, afsíðis frá húsi umvafið gróðri og með 
skjólgirðinu í kring Geymsluskúr á lóð er 
ca. 15 fm.  V. 39,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Sumarhús - Hæðarendi v. Búrfell

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 OG SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ BERJAHOLTSLÆK 5 
- EIGANDI VERÐUR Á STAÐNUM. 
S: 861-3470 

CA 40 fm bústaður í Grímsnesi. Eignin er á 
6000 fm eignarlandi. Svefnherbergi rúmar 
tvíbreitt rúm.  Einnig er svefnloft.  
Skipti skoðuð.  V, 7,8 m. 
Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520,  
jonrafn@valholl.is.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Flúðir - Heitur pottur, stór verönd

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-16 AÐ KJÓABRAUT 11, FLÚÐUM 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 772-5085.  

60fm sumarhús m. heitum potti á skjólgóðri 
verönd.  Stutt á golfvöllinn og alla þá þjó-
nustu sem í boði er á Flúðum. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Baðherbergi m. sturtu með 
nuddi og gufu.  Stofa og eldhús í opnu 
rými, útgengt á verönd. Til viðbótar við 
uppgefna fermetra bætist 6 fm skúr á lóð 
sem verður tengdur við rafmagn.  
V. 18,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  
 Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Snorrastaðir Laugarvatni - Gott verð

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-16 AÐ SNORRASTÖÐUM 168083 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM.  
SÍMANÚMER S: 899-2057 og 846-8052 

Húsið er á 5000 fm eignarlandi m. heitu 
vatni. Stofa og eldhús í opnu rými.  
Eitt svefnherbergi  
V. 10,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Hálsasveit í Borgarfirði - Eignarland

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. JÚNÍ OG 
SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 12-16 AÐ 
YSTUMÓUM 4 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM.
S: 897-4868. 

60 fm sumarhús á rúm 0,7 ha eignarlandi 
í grennd v. Signýjarstaði.  Eignin er á 
steyptri plötu með hitalögn í gólfi.  Tvö 
svefnherbergi. Baðherbergi m. flísalögðu 
gólfi og veggi, Stofa og eldhús með hvítri 
innréttingu  V. 14,5 m  Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Mið Árás, v. Langá - Borgarbyggð

OPIÐ HÚS 7. OG 8. JÚNÍ MILLI KL. 12-16  
V MIÐ ÁRÁS 3
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 897-8450 og 659-0418.  

Fallegt og notalegt sumarhús umvafið 
gróðri og í grennd við Langá. Um er að 
ræða 0,7 ha eignarland. Þrjú svefnher-
bergi. Lítil geymsla er áföst húsinu og auk 
þess er aðgangur að töluverði plássi undir 
palli og húsi V. 11,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520. 
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Stuttárbotnar - Húsafell

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ STUTTÁRBOTNUM 14.  
EIGANDI Á STAÐNUM S: 867-0306
36,2 fm sumarhús vel staðsett umlukið 
kjarrgróðri, 2 svefnherbergi ásamt  
svefnlofti. Stofa og eldhús m. parket.  
Heitt og kalt vatn..  
V. 9,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

Birkiskógar Borgarbyggð - 3 svefnh.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ BIRKISKÓGUM 6 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 698-1562. 

Gott 54 fm sumarhús í landi Stóruskóga í 
nálægð v. Munaðarnes. Baðherbergi m. 
sturtu.  Stofa og eldhús með plastparket á 
gólfum, opið rými þaðan sem er útgengt á 
pall m. heitum potti. V. 14,5 millj. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Vatnsendahlíð - Skorradalur

OPIÐ HÚS 7. OG 8. JÚNÍ Á MILLI KL. 12-16
AÐ VATNSENDAHLÍÐ 76 
EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM 
s: 896-7085.  

Notalegt 50 fm sumarhús. Gott útsýni og 
lóð með miklum gróðri og einnig grasbletti 
tilvalin fyrir gesti með hjólhýsi og tjald-
vagna. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu.  
Baðherbergi m. sturtuklefa. Pallur er 
umhverfis hús og útsýni þaðan gott. 
V. 16,5 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Hólmasund - Hraunborgir

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 7. JÚNÍ OG  
SUNNUDAG 8. JÚNÍ Á MILLI KL. 14-15
EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM  
HÓLMASUNDI 17, HRINGJA Í 698-0326 
EÐA 894-0326 TIL AÐ OPNA HLIÐ
Vel skipulagt rúmlega 70 fm.  
Mikið endurnýjað hús m. svefnlofti.
Þrjú svefnherbergi, rafmagnspottur,  
stór verönd, tengt fyrir þvottavél.  
Golfvöllur og sundlaug í göngufæri.
Gott verð. 17,4m.  
Mögul. Skipti á íbúð kemur til greina.  
Nánari uppl. Veitir Ellert sölum. 893-4477

OPIÐ HÚS







Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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Nú getur þú fengið mikinn hraða,
meiri hraða og miklu meiri hraða.

NÝTT! jónustu  og tækniver
aftahlíð 24.
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