atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verslunarstjóri
566263
Fyrirtæki sem rekur sérverslanir í Reykjavík og víðar óskar eftir að ráða verslunarstjóra í nýja verslun sem mun opna í miðbæ Reykjavíkur.
Um er að ræða jólabúð með allskonar jólatengdar vörur.
Í starfinu felst allur daglegur rekstur verslunarinnar þ.e. að sjá um útlit verslunarinnar, fylgjast með vöruúrvali, sjá um pantanir og uppgjör, starfsmannamál,
þjónusta og afgreiðsla ásamt öðru sem tilheyrir starfinu.
Leitað er að jákvæðum, ábyrgðarfullum og drífandi starfsmanni með reynslu af verslunarstjórn. Viðkomandi þarf að hafa jákvætt viðmót, hafa gaman af
mannlegum samskiptum og áhuga á að byggja upp verslun með góðu teymi starfsmanna.
Síðast en ekki síst þarf starfsmaðurinn að vera mikið „jólabarn“ í sér.
SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR Á WWW. VINNA.IS

S: 511 1144

Lífið er veisla
Veislusalurinn Turninn í Kópavogi opnar með “pompi og pragt” í ágúst nk.
Því leitum við að lífsglöðum og þjónustuliprum starfsmönnum
Matreiðslumönnum með menntun og marktæka reynslu af matargerð og metnað fyrir matargerðarlist eins og hún gerist best.
Framreiðslufólki með martæka reynslu af þjónustustörfum og metnað fyrir framúrskarandi þjónustu.
Fagfólki í smurbrauðsgerð með marktæka reynslu í faginu, en auk þess kemur til greina að þjálfa áhugasama nema.
Aðstoðarfólki í eldhúsi með marktæka reynslu af sambærilegum störfum.
Aðalbókara með marktæka reynslu af bókhaldi, uppgjöri og frágangi gagna til endurskoðanda, en um hlutastarf verður að ræða.
Um er að ræða ný og spennandi störf í einum glæsilegasta veislusal landsins. Vinnutími verður skv. samkomulagi, þ.e. til
greina kemur dagvinna, vaktavinna og/eða hlutastörf. Nánari upplýsingar verða veittar hjá STRÁ ehf. í síma 588-3031, sjá
www.stra.is. Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, vinsamlega sendið umsóknir / starfsferilskrár til stra@stra.is.

www.stra.is

Rekstraraðili Veislusalarins er Múlakaffi, sem býr yfir meira en 50 ára reynslu af veitingarekstri auk þeirrar þekkingar og sérhæfingar, sem
nútímaleg veislutilefni krefjast.

Lífið er veisla - njótum hennar

Með starf
fyrir þig

Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www,stra.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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TANNLÆKNASTOFA
Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofunni
Vegmúla 2 í Reykjavík.Um er að ræða fullt starf.
Vinnutíminn er til 17 virka daga.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
box@frett.is merktar „Tannlæknastofa“
Umsók
óknaf
afre
rest
stur
ur eerr ti
till 31
31. jú
júlí
lí.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Matreiðslumeistari
Staða matreiðslumeistara við Áslandsskóla
Hafnarﬁrði er laus til umsóknar.
Allar upplýsingar um starﬁð veitir
Leifur S. Garðarsson, skólastjóri í síma 664 5501,
netfang leifur@aslandsskoli.is
Sjá nánar á heimasíðu skólans.
www.aslandsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI ÓSKAST
Gæðabakstur/Ömmubakstur óskar eftir framleiðslustjóra til starfa sem fyrst. Leitað er
eftir metnaðarfullum einstaklingi í framtíðarstarf.
Framleiðslustjóri sér um vöruþróun og daglegan rekstur
á framleiðslustarfsemi fyrirtækisins. Þar fellur undir,
verkstjórn, innkaup,starfsmannahald.
Hæfniskröfur:
• Menntaður bakari.
• Námkvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Áreiðanleiki og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Getu til að vinna undir álagi

Viltu vinna í
ferðaþjónustu?

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
villi@gaedabakstur.is fyrir 25.07.2014

Við leitum að þjónustufulltrúum til starfa hjá okkur!

Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Rekstrarstjóri á Norðurlandi
(UWÙÕDËOHLWDDËIMÑOEUH\WWXVWDUŻPHËPLNOXPPÑJXOHLNXP"
9LOWXEHUD¼E\UJËRJWDNDVW¼YLËPDUJYÈVOHJRJVSHQQDQGLYHUNHIQL"
(IVYRHUÙ¼JÁWLVWDUIUHNVWUDUVWMÎUD9RGDIRQH¼1RUËXUODQGLYHULË
HLWWKYDËI\ULUÙLJ6WDUŻËIHOXUPDÈVÄUÙMÎQXVWXYLËO\NLOYLËVNLSWDYLQL
¼VYÁËLQXVÑOXWLOQØUUDRJQÕYHUDQGLYLËVNLSWDYLQDXPVMÎQPHË
YÑUXIUDPERËL¼ÁWODQDJHUËRJVWDUIVPDQQDKDOG

$OODUQ¼QDULXSSOØVLQJDUXPVWDUżËRJ
KÁIQLVNUÑIXUHUDËżQQD¼YRGDIRQHLVVWRUI

Helstu verkefni eru upplýsingagjöf til ferðamanna,
sala ferða, innritun farþega ásamt öðrum tilfallandi
verkefnum. Góð enskukunnátta og þekking á
Íslandi er nauðsynleg ásamt mikilli þjónustulund og
sveigjanleika. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
Um er að ræða vaktavinnu.
Sendu okkur umsókn á atvinna@grayline.is merkt
„Þjónustufulltrúi“ fyrir 25. júlí 2014.
Nánari upplýsingar gefur Guðný Erla Guðnadóttir,
þjónustustjóri söluskrifstofu, í síma 660 1302 eða
gudnyerla@grayline.is

8PVÎNQDUIUHVWXUHUWLORJPHËMÕOÈ
Gray Line Iceland er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa
í örum vexti. Fyrirtækið kappkostar að veita góða og persónulega

9RGDIRQH

þjónustu við ferðamenn á Íslandi. Við leitum að drífandi einstaklingum

*µ²VDPVNLSWLE¨WDO¯ȣ²

sem vilja verða hluti af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverﬁ.
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Skrifstofa þjónustu og reksturs

Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yﬁrumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar,
sérstaklega rafrænni þjónustu og þjónustu í framlínu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers,
undir hana heyra skjalasafn Ráðhúss og skjalaver á Höfðatorgi sem og upplýsingatæknimál borgarinnar með
tilheyrandi rekstri tölvubúnaðar, tæknilegu þróunarstarﬁ og hugbúnaðarþróun. Skrifstofan ber ennfremur
ábyrgð á rekstri stjórnsýsluhúsa sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs. Á Skrifstofu þjónustu og reksturs
starfa um 125 manns.

Starfsmaður kerﬁsteymis upplýsingatæknideildar
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar óskar eftir starfsmanni með reynslu af rekstri símstöðva í öﬂugan starfsmannahóp
kerﬁsteymis deildarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem reyna á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu. Reykjavíkurborg rekur eitt viðamesta upplýsingatæknikerﬁ landsins og er í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.

Helstu verkefni:
• Umsjón og daglegur rekstur á Avaya IP símstöð
og öðrum símstöðvum Reykjavíkurborgar.
• Umsjón og daglegur rekstur tæknirýma.
• Ráðgjöf við hönnun á tölvu- og símalögnum í
húsnæði á vegum borgarinnar.
• Lágmörkun rekstrartruﬂana með skilgreindum
vinnuaðferðum.
• Samskipti við fjarskiptafyrirtæki og birgja.
• Samskipti við starfsmenn og stjórnendur
hjá borginni.
• Þátttaka í stefnumótun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁ og/eða víðtæk reynsla.
• Reynsla af rekstri símkerfa.
• Reynsla af notendaþjónustu kostur.
• Skipulagsfærni.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Góð færni í greiningu vandamála.

Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Tómas Guðmundsson, teymisstjóri eða Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri,
í síma 4 11 1111.

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

Grindavíkurbær óskar eftir
starfsmanni í þjónustumiðstöð
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling
sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. Karlar
sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð. Um
framtíðarstarf er að ræða.
Verksvið og ábyrgð
• Starfsmaður er umsjónarmaður grænnaog opinna svæða
• Yﬁrmaður vinnuskóla
• Áætlunargerð og skipulagning
• Viðhald með götugögnum
• Umsjón með efnislosun og sorphirðu í bæjarlandinu
auk ýmissar þjónustu við bæjarbúa vegna þessara
verkefna
• Bakvaktir skv. bakvaktarkerﬁ
Þjónustumiðstöðvar.
• Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.
aﬂeysingar á þjónustubifreið, snjómokstur oﬂ.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Starfsreynsla æskileg sem nýst getur í starﬁ
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
Lipurð í mannlegum samskipum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Sigmar B. Árnason
byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is ,
nánari uppl. í síma 420 110
Grindavíkurbær
Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust
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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.

Hagkaup óskar eftir að ráða í starf umsjónamanns
upplýsingakerfa fyrirtækisins.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Póstdreiﬁng leitar að þjónustufulltrúa til starfa á
dreiﬁngardeild. Um er að ræða aﬂeysingu í eitt ár

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

Í starﬁnu felst meðal annars:
• Símsvörun og móttaka ábendinga
vegna dreiﬁngar
• Úthringikannanir
• Samskipti við blaðbera
• Bréfaﬂokkun og pökkun á dreiﬁngarefni
• Önnur tilfallandi verkefni

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 31. júlí
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000

Viðkomandi einstaklingur verður að búa yﬁr:
• Mikilli þjónustulund
• Góðri almennri tölvuþekkingu
• Jákvæðni og drifkrafti
Vinnutími er frá 8-16. Einnig er unnið annan hvern
laugardag frá 7-12. Viðkomandi þarf að hefja störf
ﬂjótlega. Allar nánari upplýsingar um starﬁð gefur
Dagný Ragnarsdóttir,
deildarstjóri dreiﬁngardeildar í síma 585 8330.
Póstdreiﬁng er öﬂugt dreiﬁngarfyrirtæki sem sér meðal
annars um dreiﬁngu á Fréttablaðinu ásamt öðru dreiﬁefni.
Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur einstaklinga með
fjölbreytta reynslu og menntun.

          / = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (

Póstdreiﬁng ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík |
S. 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

Viltu þjóna flugi með okkur?
Flug
gvallarstarfsmaður á Vestmann
naeyjaflugvöll
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Isavia óskar eftir kraftmiklum starfsmanni
á Vestmannaeyjaflugvöll. Viðkomandi þarf
að hafa meirapróf. Reynsla af slökkvistörfum,
snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg,
iðnmenntun sem nýtist í starfi og vinnuvélapróf eru kostir.

Starfssvið:
• Eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum.
• Eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum.
• Björgunar- og slökkviþjónusta.
• Umsjón og framkvæmd snjóruðnings- og hálkuvarna.
• Flugleiðsöguþjónusta á flugvellinum.
• Önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Umsækjandi þarf að vera tilbúinn að sækja námskeið og standast próf í flugleiðsöguþjónustu.
Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.isavia/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí.
Upplýsingar um starfið veitir Ingibergur Einarsson, rekstrarstjóri í síma 481 1969, ingibergur.einarsson@isavia.is.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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Rekstrarstjóri á Norðurlandi
(UWÙÕDËOHLWDDËIMÑOEUH\WWXVWDUŻPHËPLNOXPPÑJXOHLNXP"
9LOWXEHUD¼E\UJËRJWDNDVW¼YLËPDUJYÈVOHJRJVSHQQDQGLYHUNHIQL"
(IVYRHUÙ¼JÁWLVWDUIUHNVWUDUVWMÎUD9RGDIRQH¼1RUËXUODQGLYHULË
HLWWKYDËI\ULUÙLJ6WDUŻËIHOXUPDÈVÄUÙMÎQXVWXYLËO\NLOYLËVNLSWDYLQL
¼VYÁËLQXVÑOXWLOQØUUDRJQÕYHUDQGLYLËVNLSWDYLQDXPVMÎQPHË
YÑUXIUDPERËL¼ÁWODQDJHUËRJVWDUIVPDQQDKDOG

$OODUQ¼QDULXSSOØVLQJDUXPVWDUżËRJ
KÁIQLVNUÑIXUHUDËżQQD¼YRGDIRQHLVVWRUI
8PVÎNQDUIUHVWXUHUWLORJPHËMÕOÈ
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Starfsmann vantar til starfa
í Noregi!
Suðurverk hf. óskar eftir að ráða starfsmann vanan efnisvinnslu (mölun) til starfa í Noregi. Þarf að hafa vinnuvélaréttindi og góða þekkingu á efnisvinnslu og viðhaldi slíkra tækja.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðarsmára 11
eða senda þær á vef okkar www.sudurverk.is.

Vörubílstjóri óskast
Eykt óskar eftir öflugum og áreiðanlegum vörubílstjóra,
vanan vinnu með bílkrana.

Uppsveitir Árnessýslu og Flói
óska eftir talmeinafræðingi
til starfa

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar www.eykt.is
eða með því að senda tölvupóst á póstfangið eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar gefur Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4422

Staða talmeinafræðings fyrir leik- og grunnskóla í uppsveitum
Árnessýslu og Flóa er laus til umsóknar.

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

Um er að ræða 60% stöðu. Starfsstöð talmeinafræðings er í stjórnsýsluhúsinu að Borg í Grímsnesi. Talmeinafræðingur mun þjónusta
níu leik- og grunnskóla. Nemendafjöldi er alls um 610. Í sveitarfélögunum eru unnin fjölbreytt verkefni á sviði skóla- og
velferðarmála, svigrúm er til nýrra verkefna og vinnubragða.
Starfssvið talmeinafræðings:
• Stuðlar að fyrirbyggjandi aðgerðum svo koma megi í veg fyrir að
frávik í málþroska verði að langvinnum námerfiðleikum.
• Veitir ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi talmeinamál.
• Heldur námskeið fyrir kennara og foreldra með áherslu á
fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtæka íhlutun.
• Gerir málþroska- og framburðargreiningar og sinnir þjálfun
og eftirfygld.
• Mótar starf talmeinafræðings með öðrum sérfræðingum
skólaþjónustunnar.
• Tekur þátt í endurmati og þróun á skólaþjónustu Árnesþings.

Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Almenn göngudeild
Laus er til umsóknar staða forstöðuhjúkrunarfræðings við
almenna göngudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að
ræða 100% stöðu í dagvinnu. Staðan er laus frá 1. september n.k. eða eftir nánara samkomulagi og er staðan veitt til
5 ára.
Almenn göngudeild veitir ferlisjúklingum yﬁr 18 ára aldri
hjúkrun og þjónustu á fjölbreyttu sviði: Meðal annars lyfjameðferðir, uppvinnsluferli, smáaðgerðir, þvagfærarannsóknir og speglanir í samstarﬁ við ﬂeiri fagsvið lækninga.
Verkefni og ábyrgðarsvið:
Forstöðuhjúkrunarfræðingur ber ábyrgð á hjúkrun innan
deildarinnar og stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmannahaldi deildarinnar.
Hæfniskröfur :
Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og að lágmarki 2 ára starfsreynsla í
hjúkrun.
Æskilegt að viðkomandi haﬁ nám í stjórnun og rekstri og/
eða stjórnunarreynslu.
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og
hæﬁleika í mannlegum samskiptum.
Næsti yﬁrmaður er framkvæmdastjóri lyﬂækningasviðs
Gróa Björk Jóhannesdóttir sem veitir nánari upplýsingar
um starﬁð í síma 4630100 eða netfang groab@fsa.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra.
Umsóknarfrestur um stöðuna er til og með 5. ágúst n.k.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða á
vef sjúkrahússins, http://www.fsa.is/, og skal umsóknum
með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum
prófskírteina skilað til Þóru Ákadóttur starfsmannastjóra
thora@fsa.is eða í almennum pósti til Sjúkrahússins á
Akureyri, b.t. starfsmannastjóra, v/Eyrarlandsveg, 600
Akureyri. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf við
sjúkrahúsið er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins,
sem er reyklaus vinnustaður.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi
eru lausar stöður umsjónarkennara með
1. bekk og kennarastaða í hönnun og smíði
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæﬁleika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarﬁ eru
mikilvægir eiginleikar.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem
að skólastarﬁnu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags. Starﬁð hentar jafnt konum sem
körlum.

Metnntunar og hæfniskröfur talmeinafræðings
• Nám í talmeinafræðum frá H.Í. eða öðrum sambærilegum
menntastofnunum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi.
• Lipurð og færni í samskiptum
Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2014.
Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með umsóknum fylgi
ferilskrá um störf umsækjanda og menntun. Jafnframt fylgi greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starf talmeinafræðings
hjá sveitarfélögunum og sýn viðkomandi í starfi. Í samræmi við
jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til
að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veita:
María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir
kennsluráðgjafi og teymisstjóri, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

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

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2014.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli,
Norðurhólum 1, 800 Selfoss.
Skólastjóri

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og
velferðarþjónustu. Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er
sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd sem markar þjónustunni stefnu í samvinnu við þá sem málið varðar. Lögð er áhersla á
heildarsýn í málefnum einstaklinga og fjölskyldna. Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf, sálfræðiþjónustu, félagslega
ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og málefni fatlaðs fólks.
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Þjónustufulltrúi í þjónustuver Kópavogsbæjar
· Leikskólastjóri í Grænatún
· Sérkennari í leikskólann Álfatún
· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

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

Stofnun

Aðstoðarmaður við hjúkrun
Heilbrigðisst. Austurl., Seyðisfj.
Lögreglumaður
Lögreglustjórinn á Seyðisfirði
Gjaldkeri
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Deildarlæknir öldrunarlækningad.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Þjónusta og þrif
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Geislafræðingur
Heilbrigðisst. Vestmannaeyjum
Heimilislæknir
Heilbrigðisst. Vestmannaeyjum
Yfirlæknir og heimilislæknir
Heilsugæslan í Fjarðabyggð
Framhaldsskólakennarar
Fjölbrautarskóli Snæfellinga
Sálfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkraliðar
LSH, Hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
Starfsmenn við aðhlynningu
LSH, Hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
Ljósmóðir
Sjúkrahús Heilbrigðisst. Vesturl.
Sérhæfður aðstoðarm. sjúkraþjálfara LSH, Sjúkraþjálfun Hringbraut
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
LSH, Sjúkraþjálfun á Grensási
Enskukennari
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslustöð HVE í Ólafsvík

Staður

Nr. á vef

Seyðisfjörður
Egilsstaðir
Reykjavík
Akureyri
Þingvellir
Vestmannaeyj.
Vestmannaeyj.
Egilsstaðir
Grundarfjörður
Keflavík
Garðabær
Garðabær
Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Grundarfjörður
Ólafsvík

201407/571
201407/570
201407/569
201407/568
201407/567
201407/566
201407/565
201407/564
201407/563
201407/562
201407/561
201407/560
201407/559
201407/558
201407/557
201407/556
201407/555

Quality and Safety Engineer at Tern Systems
We’re looking for a Quality and Safety Engineer to join our Quality and Safety Team. You will take part in process-improvement initiatives to strengthen projects and
product lifecycle stages, actively coaching employees on company´s engineering practises. You will perform quality and safety engineering tasks as required in projects.

Quality and Safety Engineer
Qualifications include:
•
•

•
•
•

B.Sc/M.Sc. engineering degree,
experience in the application of industry software and system-related
standards such as ISO/IEC 12207, ED-109(A)/DO-278(A), ED-153, IEC
61508 and CMMI-DEV,
strong understanding of software and systems development lifecycle,
experience in complex systems sectors (ideally in the Air Traffic
Management domain) preferable,
experience in agile practises preferable.

Desirable Qualifications include:
•
•
•
•

know-how of requirements management tools,
knowledge of Eurocontrol SAM,
knowledge of safety techniques such as FTA, FMEA and RBD,
experience in management of engineering analysis, design and integration activities.

Managerial and personal skills include;
•
•
•
•
•
•

ability to work in a collaborative, team oriented environment,
team leadership abilities,
strong verbal and written communication skills,
a high level of analytical and problem solving skills,
ability to read and understand large amount of documentation,
ability to address presentations to audience of different backgrounds.

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, on 525-0500 or at tomas@tern.is. All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Are you
a future
Menigan?
Meniga was established in 2009 and has
since enjoyed significant growth year on
year. With this continued growth we are
looking for a financial controller to drive the
next phase of our ambitious growth plan.

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

Financial Controller
Reporting directly to the CFO, your mission will be to take ownership
of the P&L, understand and manage the key business drivers whilst
providing financial & economic analysis to ensure the optimal use of
resources. You will work closely with our sales and product teams to
deliver accurate forecasts whilst ensuring the sales team adheres to
financial and legal requirements.
We are looking for an accountant who is able to demonstrate a strong
understanding of our business. You must have a proven track record
of finance control within a commercial environment and be able to
build strong working relationships with your customer base and be
happy to support and challenge where needed.
Strong English language capabilities are needed.
Application deadline: 25 July 2014
Job location: Iceland
Please send your CV and cover letter
in English to careers@meniga.com

5

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.
Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem
gefur út samtals níu blöð í dag.
Hægt er að sjá nánari upplýsingar
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 5. ágúst 2014.



Rafvirkjar óskast til starfa!
Vegna aukinna verkefna óskast rafvirkjar til starfa sem
fyrst á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að sækja um starf
með því að senda tölvupóst á netfangið
fagtaekni@fagtaekni.is
eða hafa samband í síma 660 6904 (Eiríkur)

&GDGPJCOUGTOGÌƃQVV
OGTMKGKPUQI%QNNGEVKQP
/CKPG$NWG<QQ4GF*GTTKPI
Auk þess vinna þekktir
fatahönnuðir undir merkinu
Designers at Debenhams.
Þeir eru:
,WNKGP/CEFQPCNF
Ben De Lisi
,QPCVJCP5CWPFGTU
Preen
Jeff Banks
,CURGT%QPTCP
Meðal annarra þekktra
alþjóðlegra merkja í
Debenhams má nefna:
Mexx

Estee Lauder

Part Two

Clinique

Gerry Weber

Shiseido

Tamaris

Bourjois

Warehouse

Elizabeth Arden

Femilet

Lancome

Triumph

Helena Rubenstein

Just Female

Biotherm

Second Female

Kanebo

Taifun

Clarins

Lindbergh

Christian Dior

Bison

St. Tropez

Ticket To Heaven

Sif Cosmetics

Hummel

Igló og Indí

Mac

B Young

Debenhams er langstærsta
verslun með hágæða
tískuvöru á Íslandi, á fjórða
þúsund fermetrar á tveimur
hæðum í Smáralind.
&GDGPJCOUGTOGÌƃQVV
OGTMKGKPUQI%QNNGEVKQP
/CKPG$NWG<QQ4GF*GTTKPI
Auk þess vinna þekktir
fatahönnuðir undir merkinu
Designers at Debenhams.
Þeir eru:
,WNKGP/CEFQPCNF
Ben De Lisi
,QPCVJCP5CWPFGTU
Preen
Jeff Banks
,CURGT%QPTCP
Meðal annarra þekktra
alþjóðlegra merkja í
Debenhams má nefna:
Mexx

Estee Lauder

Part Two

Clinique

Gerry Weber

Shiseido

Tamaris

Bourjois

Warehouse

Elizabeth Arden

Femilet

Lancome

Triumph

Helena Rubenstein

Just Female

Biotherm

Second Female

Kanebo

Taifun

Clarins

Lindbergh

Christian Dior

Bison

St. Tropez

Ticket To Heaven

Sif Cosmetics

Hummel

Igló og Indí

Mac

B Young

Ert þú

kranamaðurinn

Garðaskóli
• Smíða- og nýsköpunarkennari
• Skólaliði

GG Verk ehf. er byggingafyrirtæki í
örum vexti og vantar að bæta við sig
vönum kranamanni sem fyrst!

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

sem GG VERK leitar að?

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að kunna góð
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Debenhams er langstærsta
verslun með hágæða
tískuvöru á Íslandi, á fjórða
þúsund fermetrar á tveimur
hæðum í Smáralind.

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sæktu um hjá okkur á ggverk.is
eða sendu okkur ferilskrána þína
á ggverk@ggverk.is merkt
„Kranamaður“.
Askalind 3
517 1660
ggverk.is

Viltu vinna í
Debenhams?

- Einni stærstu og
flottustu búð
landsins

Lagerstarfsmaður
Lage
erstarfsmaður
e
rstarfsmað
ður ós
óskast
Starfið felst
elst í vörumóttöku auk ýmissa annarra verkefna
sem krefjast
jast handlagni.

Hæfniskröfur:

Metnaður og stundvísi
Jákvæðni og hæfni til að vinna vel í hóp
Ríkt hugmyndaflug
Nákvæmni
Hreysti
Frumkvæði og þjónustulund

Áhugasamdir sendi ferilskrá á debenhams@debenhams.is
Umsóknarfrestur er til 25. júlí nk.

www.gardabaer.is

K-Apartments ehf.
auglýsir eftirtaldar
stöður:

Ferðafulltrúi
Adventure K
Óskum eftir starfsmanni á dagvakt.
Frá 1 Sept.
Um er að ræða
100% stöðu.
Umsóknir sendist til:
jobs@apartmentk.is

Móttaka
Apartment K
Óskum eftir starfsmanni á dagvakt.
Frá 1 Sept.
Um er að ræða
100% stöðu.
Umsóknir sendist til:
jobs@apartmentk.is

Viltu vinna í
Debenhams?

- Einni stærstu og
flottustu búð
landsins

5VCTHÉFÒOWQIWPFKTHCVCFGKNF
5
H É FÒ WQIWPFKTHCVCFGKNF
F
Leitum að einstaklingi með
eð brennandi áhuga á tísku til starfa í
dömu- og undirfatadeild í verslun okkar í Smáralind.
Um er að ræða framtíðarstarf.
rstarf.

Hæfniskröfur:

Frumkvæði og þjónustulund
Metnaður og stundvísi
Jákvæðni og hæfni til að vinna vel í hóp
Ríkt hugmyndaflug

Áhugasamdir sendi ferilskrá á debenhams@debenhams.is
Umsóknarfrestur er til 25. júlí nk.

Þernur
OK Hotel
Þernur í hótelþrif.
100% stöður og hlutastörf.
Umsóknir sendist á:
headhousekeeper@apartmentk.is

Þjónar
K-Bar
Þjón í sal, vaktavinna
100% stöður og hlutastörf.
Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

Aðstoðarkokkur
K-Bar
Um er að ræða hlutastörf
morgun eða kvöldvakt.
Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 19. júlí 2014

STARFSFÓLK ÓSKAST
Í FISKVINNSLU
Starfsfólk óskast við snyrtingu og pökkun.
Framtíðarstarf.
Upplýsingar í síma: 696-5358

Starfsmann vantar til starfa
í Noregi!
Suðurverk hf. óskar eftir að ráða starfsmann vanan efnisvinnslu (mölun) til starfa í Noregi. Þarf að hafa vinnuvélaréttindi og góða þekkingu á efnisvinnslu og viðhaldi slíkra tækja.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðarsmára 11
eða senda þær á vef okkar www.sudurverk.is.

TIL SÖLU EÐA LEIGU:
KERFISMÓT, KRANAR O.FL.
Byggingakranar 32 til 42 metra langir.
Kerﬁsmót Hunnebeck hæð 2.7 m.
Loftastoðir. Dokabitar.
Verkfæragámar með 100 amp töﬂum og hillum.

Áhugasamir sendið fyrispurnir á netfangið:
heimab@simnet.is.
Möguleiki að greiða með vinnu.
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-- ÚTBOÐ -Raufarhöfn
Endurbætur á smábátahöfn

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í ræstingarþjónustu
ngarþjónustu
þj
í
14 leikskólum í Kópavogi.
Í verkinu fellst að framkvæma reglulegar ræstingar,
bónun og hreingerningar í eftiröldum leikskólum:
1. Anarsmári
2. Asturkór
3. Áslfaheiði
4. Álfatún
5. Baugur
6. Dalur
7. Efstihjalli
8. Fagrabrekka
9. Lækur
10. Marbakki
11. Núpur
12. Sólhvörf
13. Urðarhóll
14. Grænatún
Samtals 9.310 m²
Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannorg 2 frá og með
þriðjudeginum 22. mars 2014.
Tilboðum skal skilað á sama stað ﬁmmtudaginn 7. ágúst
2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Hafnanefnd Norðurþings óskar eftir tilboðum í ofangreint
verk. Um er að ræða endurskipulagningu smábátahafnar
sem felst í dýpkun, byggingu skjólgarðs, steypa landstöpul
ﬂotbryggju, færa núverandi ﬂotbryggju.

Helstu magntölur:
Flokkað grjót og sprengdur kjarni
Dýpkun í -2,5 m
Landstöpul
Færa Flotbyggju

kopavogur.is

um 3.800 m³.
um 1700 m³.
1 stk
2x20 m

Verkinu skal lokið eigi síðar en 15. desember 2014.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Norðurþings,
Ketilsbraut 7 - 9, 640 Húsavík og hjá Vegagerðinni,
Borgartúni 7, Reykjavík frá og með miðvikudeginum
23. júlí 2014, gegn 5.000,- kr. greiðslu.
Skila skal tilboðum á sömu staði miðvikudaginn
13. ágúst, 2014 kl. 14:00 og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Hafnanefnd Norðurþings

Kynningarfundur um deiliskipulag
Einivalla og Kirkjuvalla
Kynningarfundur um breytingu á deiliskipulagi Einivalla 3
og Kirkjuvalla 12 verður haldinn í húsi Skipulags- og byggingarsviðs að Norðurhellu 2 mánudaginn 21. júlí kl. 17.
Breytingin felst í því að notkun húsanna er breytt,
umfang minnkað og byggingarlína brotin upp.
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Auglýsing um breytingu á utankjörfundar
atkvæðagreiðslu vegna prestskosninga í
Seljaprestakalli, Reykjavíkurprófastsdæmi eystra
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna prestskosninga
sem
se
m fr
fram
am ffar
araa í Se
Seljljap
apre
rest
stak
akal
allili R
Rey
eykj
kjav
avík
íkurpr
p ófastdæmi
eystra laugardaginn 16. ágúst 2014, fer fram alla virka
daga á tímabilinu 5. ágúst til og með 15. ágúst 2014, á
biskuppsstofu, Laugavegi 31, Reykjavík frá kl. 09:00 til 16:00
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Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 •
www.101.is Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson
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Vinsæll veitingastaður í Reykjavík til sölu
Vinsæll og rótgróinn veitinga—
staður / kaﬃhús á eftirsóttum og
vinsælum stað í Reykjavík til sölu.
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Góð velta og hagnaður.
Starfsmannaöldi 13-14 manns.
260m2 leiguhúsnæði á vinsælum
stað. Tekur 100 manns í sæti
ásamt 40 manns á útisvæði.
2013 var besta árið í rekstri
fyrirtækisins - góðir vaxtamöguleikar.

IÐUNNARBRUNNUR 17 – STÓRGLÆSILEGT PARHÚS
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS

MÁNUDAGINN 21. JÚLÍ KL. 18:00 – 18:30.

Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum í Úlfarsárdal. Húsið er 228,9 fm og bílskúr 29 fm alls 257,9 fm. Glæsilegar stofur og eldhús,
tvö baðherbergi og 5 svefnherbergi. Eignin er öll hin vandaðasta. Sérsmíðaðar innréttingar og gólfhiti í öllu húsinu. Stutt er í
náttúruna og í göngufæri eru náttúruperlur , íþrótta- og útivistarsvæði. Virkilega glæsileg eign á þessum eftirsótta stað.
Sjón er sögu ríkari. V- 64.9 millj.

201
Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir Páll
Heiðar í síma 775-4000 eða
palli@plushus.is

Erna
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Páll Heiðar
Pálsson
sölufulltrúi

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

Arnarsmári 22

SUÐURLANDSBRAUT 50
( BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI )

WWW.HUSID.IS
S: 513-4300
SIGURBERG GUÐJÓNSSON hdl.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Framleiðslufyrirtæki –

Norðurbrú 2, Garðabæ - 4ra herbergja íbúð með verönd
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL. 14.00 - 14.30

S
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OP

OPIÐ HÚS

HÚ

Sunnudag 20. júlí 15:30 - 16:00

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Glæsileg 3ja herbergja
Stærð 96,5 fm
Sérinngangur
Suðursvalir
Frábær staðsetning
Verð:

31,5 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 124,6 fm. íbúð á jarðhæð með
gluggum í 3 áttir og útgengi á verönd í góðu álklæddu fjölbýlishúsi
í Sjálandi í Garðabæ. Sér stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er
í húsinu. Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á verönd til
suðurs. Opið eldhús með birkiinnréttingum. Sjónvarpshol og þrjú
herbergi. Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla,
íþróttasvæði o.ﬂ. Verð 39,9 millj. Íbúð merkt 0102. Verið velkomin.

Möguleg 100% fjármögnun!
Til sölu rekstur húsgagnaframleiðslu ásamt tilheyrandi lager.
Til greina kemur að kaupandi yﬁrtaki einnig rekstur á verslun
þar sem sala á framleiðsluvörum hefur farið fram til fjölda
ára. Velta hefur verið á bilinu 110–200 milljónir sl. 10 ár og
var t.a.m. kr. 15 millj. EBIDTA fyrir árið 2011. Starfsmannaþörf
er á bilinu 3-5. Fyrirtækið er í fullum rekstri staðsett á
höfuðborgarsvæðinu - hagstæð leiga í boði vilji kaupandi
halda rekstri áfram í núverandi húsnæði.
Fyrir tryggan aðila er seljandi tilbúinn að skoða
100% fjármögnun.

Tilvalinn rekstur til að ﬂytja út á land.
Vinsamlega haﬁð samband við Björgvin í síma 513 4300
eða 666 2424 til að fá nánari upplýsingar.
Sigurberg Guðjónsson, hdl. og lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.

Búseturéttur á markaðsverði
(LQDU+DUèDUVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL

Sautjándajúnítorg 7, bjalla 414

(LQDU+DUèDUVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL

Njálsgata 104, neðsta hæð.
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Ferjuvað 9 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja vel skipulagðri íbúð sem er
rúmlega 73 fm að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu og góðu útsýni.
Íbúðin er nánast sem ný.
Frá upphafi hefur sami einstaklingur búið í íbúðinni. Aldrei verið
eldað eða reykt í íbúðinni og öll umgengni til fyrirmyndar.
Ásett verð er kr. 4.9 millj. og mánaðargjöldin eru um 143.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma í síma
894 3025 (Viðar) eða í síma 899 8630 (Snorri)

Opið hús sunnudag frá kl 15:00 -16:30
Penthouse íbúð fyrir 50 ára og eldri með gæsilegu útsýni
í Sjálandshverﬁ Garðabæjar. 3ja-4ja herbergja íbúð
(144 fm)á 4 hæð í lyftuhúsnæði. Verð: 57 milj.

Opið hús sunnudag frá kl 17:00-18:00
Snotur fyrsta eign eða góð til útleigu á vinsælum stað í
hjarta Reykjavíkur. 2ja herbergja (58 fm) frekar nýlega
uppgerð. Tveir inngangar og garður. Verð: 22.5 milljónir
Nánari upplýsingar í sima:
S: 662-5599 S: 663-2725 S: 846-5993

Nánari upplýsingar í sima:
S: 662-5599 S: 663-2725 S: 846-5993

Sæbólsbraut 30
200 Kópavogur
4ra herbergja með s-svölum

Stærð: 107,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 21.950.000

Lind

Opið
Hús

Bæði félagsmenn Búmanna og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í
búseturéttinn.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Kristín
Sölufulltrúi
8244031
kristin@remax.is

Mánudaginn 21 júlí 17:30-18:00

Verð: 27.500.000

RE/MAX: Góð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð við Sæbólsbraut í Kópavogi. Mjög
gott skipulag, þrjú rúmgóð svefnherbergi. Frábærar gönguleiðir og stutt í skóla og alla helstu þjónustu.
Rúmgóð og björt stofa með parketi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, borðkrókur við glugga. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með sturtubaðkari, gluggi. Eignin lítur vel út að
utan,gaflar hafa verið klæddir að hluta.Sér geymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign.

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali
510 7900

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

thorunn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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VINVEITTIR MELTINGARGERLAR
OptiBac-vörurnar innihalda blöndu sýruþolinna meltingargerla sem komast örugglega og lifandi gegnum magasýrur
í smáþarma þar sem þeim er ætlað að virka.

FLATUR MAGI
Á SJÖ DÖGUM
RARITET KYNNIR Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? Þá er
lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

É

g get ekki hugsað mér að vera
án gerlanna,“ segir Marta
Eiríksdóttir jógakennari sem
hefur notað Optibac Probioticsgerlana að staðaldri í 1 ár. „Ég er
með viðkvæma meltingu og hef
þjáðst af meltingaróþægindum í
langan tíma. Gerlarnir hjálpa til við
niðurbrot mjólkursykurs og sterkju
í meltingarvegi og koma í veg fyrir
óþægindi sem tengjast fæðuóþoli,“
segir Marta, sem reynir eftir megni
að sneiða hjá mjólkurvörum, sykri,
glúteni og unnum kjötvörum.
„Líkami minn þolir ekki þessar
matvörur. Meltingin fer úr skorðum
og ég verð þreytt og orkulaus.
Vissulega getur verið erfitt að
sneiða hjá þessum fæðutegundum
en þegar ég borða mat sem ég þoli
illa á ég alltaf til poka af „One week
Flat“ í veskinu.“
Marta mælir hiklaust með OptiBac Probiotics-vörunum.
„Ég nota „One week Flat“, sem
dregur úr lofti í maga og gerir þaninn kvið flatari. Það er sjö daga kúr
sem inniheldur vinsamlegar bakteríur eins og acidophilus og svo
prebiotics-trefjar fyrir þá sem þjást
af óþægindum vegna lofts í maga.
Einn af hverjum fimm fær þaninn
maga einu sinni eða oftar í mánuði sem getur stafað af fæðuóþoli,
streitu, fyrirtíðaspennu, tíðahvörfum eða lélegu mataræði. Því er gott
að nota „One week Flat“ til að draga
úr neikvæðum áhrifum eins og uppþembu vegna grillmatar og sætinda
sem fólk borðar gjarnan yfir sumarmánuðina. Einnig höfum við heyrt

Útsala
40% afsláttur
Lagersala í kjallara

-70%

GÓÐUR ÁRANGUR Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af OptiBac
Probiotics-trefjunum og notar „One week Flat“ til að fá flatan maga.
MYND/DANÍEL

að „One week Flat“ sé vinsælt fyrir
brúðkaup og veislur til að líta betur
út í kjólnum svo maður tali nú ekki
um sundferðirnar.“

VÍSINDALEGA SANNAÐ
OptiBac Probiotics er ný lína af
meltingargerlum með vísindalega
sannaðri virkni í meira en þrjátíu
klínískum rannsóknum.
Aðrar gagnlegar vörur frá OptiBac Probiotics eru:
„Bowel Calm“ (Saccharomyces
Boulardii) stoppar niðurgang á
náttúrulegan og fljótvirkan hátt
og er áhrifaríkt gegn gersveppaóþoli (Candida).
„Optibac for Every Day“ (extra
sterkur) inniheldur 20 milljarða
lifandi baktería í dagskammti.

Bakteríurnar hafa verið ítarlega
rannsakaðar í yfir 75 klínískum
rannsóknum. Virkar vel gegn
gersveppaóþoli (Candida) og
iðrabólgu (IBS), sem hrjáir tuttugu prósent manna.
„Bifidobacterium BB12“ með trefjum virkar vel gegn hægðatregðu
og kemur meltingu í eðlilega
virkni. Gott fyrir alla og öruggt
fyrir konur á meðgöngu og börn
frá eins árs aldri.
„Optibac For traveling abroad“
inniheldur mikið magn af góðum
gerlum fyrir meltinguna en
einnig Saccharomyces Boulardii sem stoppar niðurgang og
hjálpar líkamanum að losa sig
við óæskilegar bakteríur á náttúrulegan hátt.

HVAR FÆST
OPTIBAC
PROBIOTICS?
Optibac Probiotics fæst á eftirfarandi stöðum: Lyf og heilsa,
Apótekarinn, Lyfsalinn, Lyfjaver,
Lyfjaval, Reykjavíkur-apótek,
Apótek Vesturlands, Apótek
Suðurnesja, Árbæjarapótek,
Apótek Garðabæjar, Apótek
Hafnarfjarðar, Urðarapótek,
Rimaapótek, Garðsapótek og
Apótek Ólafsvíkur.

For a Flat Stomach breytist í
One week Flat. Nákvæmlega
sama varan en undir nýju
heiti. Ný sending er komin
í verslanir. Síðasta sending
seldist upp.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Jakkar
Buxur
Bolir
Toppar
Kjólar
Mussur
Str. 36-56

Sumarútsala
50% afsláttur
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030
www.rita.is
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ETHNICRAFT
SÓFUM

OAK SLICE
borðstofuborð.
Gegnheil eik.
90x180
125.300 kr.

20-50

ÖLLUM
BORÐSTOFUHÚSGÖGNUM

30

20-60

ALLRI
SUMARVÖRU

WILBO frá Habitat
3ja sæta sóﬁ 138.600 kr.
2ja sæta sóﬁ 124.600 kr.
Stóll 87.500 kr.

Til í
fjórum
litum

30

BALTHASAR frá Habitat
3ja sæta sóﬁ 156.000 kr.
2ja sæta sóﬁ 139.200 kr.
Stóll 76.000 kr.

20-50

20

Til í
fjórum
litum

ÖLLUM
SÓFUM

Ath. Öll birt verð eru afsláttarverð

TEKK COMPANY OG HABITAT
KAUPTÚN 3
SÍMI 564 4400
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18
og sunnudaga kl. 13-18

Save the Children á Íslandi

DÝR ÆTTI EKKI AÐ
SKILJA EFTIR HEIMA
HEIMILISDÝR Gæludýr geta ekki verið ein heima meðan húsbændurnir fara
burt í sumarfrí. Best er að fá velviljaða vini eða ættingja til að annast dýrin.

Þ

að er aldrei ásættanlegt
segir Hallgerður og nefnir naggrísi
að skilja gæludýr eftir eitt
og fugla sem dæmi um smádýr
þegar farið er í sumarfrí og
sem fari illa út úr félagslegri vanbeinlínis ljótt að skilja dýr eftir
rækslu ef dýrin eru haldin ein.
heima,“ segir Hallgerður Hauks„Þegar fugl er hávær og eigenddóttir, formaður Dýraverndarsamurnir fara að breiða yfir búr hans
bands Íslands (DÍS).
í tíma og ótíma er verið að misHallgerður bendir á nýja reglu- DÝRAVINUR
nota nótt og dag fuglsins og valda
gerð í dýraverndunarlögum þar
Hallgerður Hauks- honum vanlíðan. Þá er kurteisara
dóttir er formaður
sem kveðið er á um að hundar
gagnvart fuglinum að flytja hann í
Dýraverndarsamséu ekki skildir eftir einir lengur
næsta herbergi í bili. Það sama á
bands Íslands.
en sex klukkustundir.
við naggrísinn sem er mikil félagsMYND/GVA
„Hundar eru mjög háðir
vera og verður einmana án dagmanninum og hluti af fjölskyldunni. Þeir
legra samskipta við manninn, getur veslast
eru raunar eina dýrið sem er beinlínis til
upp af einsemd og hreinlega drepist.“
fyrir tilstuðlan mannsins og hafa þróast
ALMENNINGI TREYST FYRIR DÝRAVERND
með honum frá því hann tók sér úlfa til
Samkvæmt nýjum lögum um dýravernd
fylgdar fyrir þúsundum ára. Best er því
er sú skylda lögð á fólki á herðar að það
að skilja hunda eftir hjá fólki sem þeir
kynni sér vel hvaða þarfir dýrið hefur og
þekkja því hundar geta orðið miður sín
sinni þeim.
af hótelvist með vélrænni umönnun hjá
Hallgerður segir erfitt að hafa eftirlit
ókunnugu fólki.“
Öðru máli gegni um ketti. „Kettir vilja
með dýrahaldi á heimilum landsmanna.
helst vera heima hjá sér og á sínu yfir„En á sama hátt og við treystum almennráðasvæði. Ellegar geta þeir strokið við
ingi til að tilkynna illa meðferð á börnum
fyrsta tækifæri. Best er að velviljaður vinur
treystum við hinu sama þegar kemur að
búi hjá kisa meðan á fríinu stendur en þó
vanrækslu dýra. Slíkt ber að tilkynna til
slyppi að sá hinn sami kæmi til að klappa
Matvælastofnunar (MAST) sem grennslast
kettinum og gefa að morgni og horfði svo
þá fyrir um dýrin. Í slíkri tilkynningu felst
til dæmis á sjónvarpið hjá kisa á kvöldin til
ekki ákæra heldur ábending og ósk um að
að halda honum félagsskap.“
aðstæður dýrs séu kannaðar.“
Hún segir Íslendinga almennt vera góða
SMÁDÝRAHÓTEL ÓSKAST
við gæludýr sín og þegar gæludýrum sé illa
Hallgerður segir gæludýr hafa
sinnt sé yfirleitt pottur brotinn hjá
ríka félagsþörf og því dugi ekki
viðkomandi gæludýraeigendum,
eingöngu að fóðra dýrin.
andlega eða siðferðislega.
„Gæludýrahald snýst ekki um
„Sem betur fer er fátítt að dýr
það eitt að halda dýrunum á lífi
séu skilin eftir ein svo dögum
heldur þarf að gefa sig að þeim
skiptir enda er það ill meðferð á
og hlúa að þeim. Því er áríðandi
dýrum og byggir á mikilli vanþekkí upphafi að gæludýraeigendur
ingu. Því miður er eitthvað um
geri sér grein fyrir hvað þeir
að dýr séu skilin eftir ein og
ætli að gera við dýr sín í
umkomulaus á heiðum þegar fólk
fríum.“
þarf að losa sig við þau og enn er
Á Íslandi skorti sártil í dæminu að fólk drekki dýrum
lega smádýrahótel og
sínum. Það er með öllu ólöglegt
dýravænni hótel en
og hefur fólk hlotið dóm fyrir.“
tíðkast hafa.
Hallgerður segir búrfiska einu
„Smádýrum, eins og
gæludýrin sem geti verið ein svo
hömstrum, músum,
vel sé, með traustu matarskömmtnaggrísum og fuglum,
unarkerfi.
er auðveldara að
„Þó ber að benda á þá skyldu að
koma í pössun því
vitja allra gæludýra. Margt getur
þau ferðast um í
farið úrskeiðis, matarskammtari
búrum sem eru í raun
getur stíflast og dæla bilað. Sé
heimili þeirra. Hins
ekki að gætt gætu allir fiskarnir
vegar gefum við smáverið dauðir við heimkomu eigdýrum oft ekki nógu mikendanna. Það er ekki góð heiminn gaum og stundum eru
koma úr fríi.“
■ thordis@365.is
þau geymd og gleymd úti í horni,“

EINMANA
Hallgerður segir hunda
geta orðið taugaveiklaða
á hundahótelum með
vélrænni umönnun.
Dýrahjálp Íslands hjálpar til við að miðla dýrum
og finna þeim nýtt heimili ef eigendurnir flytjast
búferlum.

