atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Löggiltur endurskoðandi
Fjársýsla ríkisins er ríkisstofnun sem sér um
reikningshald og fjárreiður ríkisins.
Hlutverk Fjársýslu ríkisins er meðal annars
að samræma reikningsskil ríkisaðila
og tryggja tímanlegar og áreiðanlegar
upplýsingar um fjármál ríkisins og stuðla
að öruggri og skilvirkri greiðslumiðlun fyrir
ríkissjóð.
Fjársýsla ríkisins leggur áherslu á liðsheild,
starfsánægju, gagnkvæma virðingu og
gott starfsumhverfi með öflugum hópi
starfsmanna. Hjá Fjársýslunni er lögð
áhersla á góðan starfsanda, fjölskylduvænt
vinnuumhverfi og að starfsfólk hafi

Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða löggiltan endurskoðanda í áhugavert og krefjandi framtíðarstarf.
Um er að ræða starf forstöðumanns á uppgjörssviði, sem stýrir innleiðingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla hjá ríkissjóði og ríkisstofnunum auk þess að stýra hefðbundnum verkefnum
sviðsins. Staðan heyrir beint undir fjársýslustjóra.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Veitir uppgjörssviði forstöðu
t Uppgjör fyrir ríkissjóð
t Leiðir vinnu við innleiðingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla
t Samskipti við ráðuneyti, ríkisstofnanir og
ríkisfyrirtæki
t Samskipti við erlenda og innlenda aðila

t
t
t
t
t
t
t

Löggiltur endurskoðandi
Starfsreynsla sem löggiltur endurskoðandi
Reynsla af mannaforráðum er æskileg
Skipulagshæfileikar og reynsla af stjórnun verkefna
Frumkvæði, öguð vinnubrögð og samskiptafærni
Góð kunnátta í Excel og haldgóð þekking á upplýsingatækni
Góð kunnátta í íslensku og ensku

tækifæri til að þróast í starfi.
Nánari upplýsingar um stofnunina er að
finna á vefsíðu hennar www.fjs.is

Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem vill takast á við faglegar áskoranir og spennandi framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2014. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari
Eyberg (ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hagstofa
Íslands
óskar eftir að ráða
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann

Deildarstjóri upplýsingatækni og miðlunar
Hlutverk upplýsingatækni- og miðlunardeildar Hagstofunnar er að annast
veﬁ stofnunarinnar, útgáfumál og upplýsingagjöf. Deildin sér einnig um
tölvukerﬁ og hugbúnað Hagstofunnar og sinnir rekstri og þróun á því sviði.
Deildarstjóri stýrir deildinni og skipuleggur verkefni hennar. Í því felst að verkstýra
og veita forystu við rekstur á tölvukerfum, miðlun og útgáfum. Deildarstjóri hefur
yﬁrumsjón með kerﬁsgerð og uppbyggingu, er í faglegu forsvari verkefna, sér um
samskipti við aðrar einingar Hagstofunnar ásamt því að sinna alþjóðlegum samskiptum.
Hæfniskröfur
3 Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
3 Stjórnunarfærni.
3 Marktæk starfsreynsla í upplýsingatækni æskileg, til dæmis
í hugbúnaðargerð, vefforritun eða rekstri tölvukerfa.
3 Reynsla af áætlanagerð.
3 Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni.
3 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
3 Jákvæðni, þjónustulund og heiðarleiki.
Umsóknarfrestur er til

1. september 2014

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttar félags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Elsa Knútsdóttir [elsa.knutsdottir@hagstofa.is]
Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]
Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

INNHEIMTUSTJÓRI í frábæru fyrirtæki
Oddi er öflugt 300 manna fyrirtæki með 3.500
viðskiptavini. Við leitum að innheimtustjóra.
Sæktu um starfið fyrir 1. september hérna:
www.facebook.com/oddaflug
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þjónar
- 100% starf

HRAFNISTUHEIMILIN

Sjúkraliðar
Hrafnistuheimilin óska eftir sjúkraliðum
til starfa.

Hamborgarafabrikkan í Reykjavík leitar að metnaðarfullum og
duglegum þjónum í fullt starf.

HRAFNISTA Í REYKJAVÍK

Matreiðslumaður

Ef þú ert heiðarlegur einstaklingur með jákvætt viðhorf til lífsins
hvetjum við þig til að sækja um.
Umsóknir ásamt mynd sendist á atvinna@fabrikkan.is, merkt
“Fabrikkuþjónn Reykjavík”.
Hamborgarafabrikkan

Hrafnistuheimilin óska eftir sjúkraliðum til starfa.
Við bjóðum upp á heimilislegt umhverfi og góðan
starfsanda auk þess sem við leggjum áherslu á faglega
þjónustu við heimilisfólkið. Við leitum að einstaklingum
sem hafa frumkvæði og eru góðir í mannlegum
samskiptum. Starfshlutfall og vaktir samkomulag.

Við leitum eftir góðum
metnaðarfullum matreiðslumanni.
• Fagmenntun skilyrði
• Meistararéttindi og rekstrarnám kostur

MARKMIÐ HRAFNISTU ERU AÐ:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan heimilisfólks
• efla faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverfi starfsfólks

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Útsjónarsemi, áreiðanleiki og hæfni til að vinna og stjórna undir álagi
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Vinnutími 07:00-15:00 - vaktavinna

Upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 585-9529.

UPPLÝSINGAR VEITIR:

Hægt er að sækja um störfin á vef Hrafnistu:

Magnús Margeirsson í síma 693-9530
Umsóknir skulu sendar á magnus.margeirsson@hrafnista.is

www.hrafnista.is

Starfsfólk óskast
Óskum eftir að ráða starfsfólk til framtíðarstarfa.
Umsækjendur þurfa að geta haﬁð störf sem fyrst.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Áhugasamir haﬁð samband við Lindu í netfanginu:
linda@joifel.is eða í síma 863 7579.

Öflugur sölustjóri
Hefur þú þekkingu á netum og umhverfi þess?
Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni ehf að hæfileikaríkum sölustjóra með frábæra sölumannshæfileika og
þekkingu á IP símkerfum.

HRAFNISTA REYKJAVÍK
HRAFNISTA HAFNARFIRÐI

Hjúkrunarfræðingar

HRAFNISTA REYKJANESBÆ

Starfið felur m.a. í sér
- Sölustjórn í samstarfi við framkvæmdastjóra
- Sala á símkerfum til nýrra og núverandi viðskiptavina okkar
- Heimsóknir til viðskiptavina og ráðgjöf í símamálum og
símakostnaði
- Samskipti við tæknimenn okkar með útfærslu lausna fyrir
viðskiptavini.
- Símsvörun og eftirfylgni tilboða

Hæfnis og menntunarkröfur

Viltu ganga til liðs við góðan hóp hjúkrunarfræðinga
og starfsfólks á Hrafnistuheimilunum?
Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga á Hrafnistuheimilunum í
Reykjavík, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Einnig vantar hjúkrunarfræðinga á helgarvaktir, hjúkrunarnemar einnig velkomnir.
MARKMIÐ HRAFNISTU ERU AÐ:
• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan heimilisfólks
• efla faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverfi starfsfólks

Hægt er að sækja um störfin á vef Hrafnistu:

- Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á IP símkerfum og netum
- Áhugi á að tileinka sér nýja tækni og nýja þekkingu
- Æskileg þekking og reynsla á Swyx og 3CX símkerfum
- Snyrtimennska og fagleg framkoma

www.hrafnista.is

UPPLÝSINGAR GEFUR:
Alma Birgisdóttir, hjúkrunarforstjóri
Sími: 639 9564 – alma.birgisdottir@hrafnista.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2014.
Umsóknir, með góðri ferilskrá, skal senda á
netfangið umsokn@svar.is

tækni
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Spennandi tækifæri
hjá Marorku!
FORRITAR AR

ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Við leitum að forriturum í þróunarteymi okkar.

Marorka leitar að þjónustustjóra til að leiða

Bjóðum upp á spennandi og fjölbreytileg verkefni

þjónustudeild fyrirtækisins. Þjónustustjóri

í kviku og skemmtilegu umhverfi. Á öllum

stýrir sérfræðingum í þjónustudeildinni

stigum forritunarferlisins hvetur Marorka til

og skipuleggur starfsemi deildarinnar á

sjálfstæðra vinnubragða og virkrar þáttöku

heimsvísu. Þjónustustjóri ber ábyrgð á rekstri

forritara.

deildarinnar og innkomu ásamt því að tryggja

Vegna góðrar verkefnastöðu óskum við
eŌir eŌirfarandi starfsfólki:

Smiðir
Nemar
Verkamenn
Upplýsingar gefur Hilmar
í síma 896 3788

að þjónusta Marorku sé fyrsta flokks. MikilHæfniskröfur:
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Minnst 5 ára reynsla við forritun
• Brennandi áhugi á tækni

PRÓFANASTJÓRI
Við leitum að prófanastjóra sem hefur yfirumsjón með ferlum sem lúta að gæðum hug-

vægt er að sýna frumkvæði og vera jákvæður
og drífandi. Samskipti við viðskiptavini er stór
þáttur af starfinu. Starfinu fylgja ferðalög.
Hæfniskröfur:
• Góð tækniþekking
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla úr skiparekstri æskileg

búnaðarafurða Marorku. Prófanastjóri er
samskiptaaðili þvert á fyrirtækið: Á dagleg
samskipti við forritara vegna sjálvirkra prófana, náin samskipti við vörustjóra vegna

SÉRFR ÆÐINGUR Í
ÞJÓNUSTUDEILD

DEILDARSTJÓRI
World Class óskar eftir að ráða til sín deildarstjóra yfir
ræstingum hjá fyrirtækinu.
Helstu verkefni og starfssvið:
- Umsjón, útkeyrsla, gæðaeftirlit og stjórnun ræstiverkefna
á öllu stöðvum.
- Ráðningar ræstitækna og vaktaskipulag.
- Eftirfylgni með verkferlum.

nýjunga og virkni breytinga, við framleiðslu-

Við leitum að sérfræðingi í þjónustudeild Ma-

deild varðandi afhendingu hugbúnaðarins

rorku til að leysa tilfallandi verkefni sem koma

og við þjónustudeild til að fylgjast með hvernig

upp hjá viðskiptavinum ásamt því að setja

út gefnum hugbúnaði reiðir af.

upp orkustjórnunarkerfi Marorku um borð í

Hæfniskröfur:
- Stjórnunarreynsla og þekking á ræstingum.
- Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
- Sveigjanleiki, drifkraftur og úrræðasemi.

skipum. Við leitum að einstaklingi með einsta-

Um er að ræða framtíðarstarf.

Hæfniskröfur:
• Nákvæmni og samskiptahæfni
• Háskólagráða í tölvunarfræði
eða sambærileg gráða
• Reynsla af lífsferli hugbúnaðar

VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að verkefnastjóra sem mun stýra
verkefnum hjá Marorku sem lúta að innleiðingu
orkustjórnunar hjá skipafyrirtækjum.

ka þjónustulund, þarf að vera skipulagður og
nákvæmur í starfi. Mikilvægt er að sýna frumkvæði, vera jákvæður og drífandi. Samskipti
við viðskiptavini er stór þáttur af starfinu.
Starfinu fylgja ferðalög.
Hæfniskröfur:
• Tæknifræðingur með vélstjórabakgrunn
eða annar bakgrunnur úr skiparekstri
• Siglingareynsla kostur

Áhugasamir sendi ferilskrá/frekari fyrirspurnir á
Sylvíu Arnfjörð starfsmannastjóra
sylvia@worldclass.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2014.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Verkefnin eru tæknilega flókin og þarf einstaklingurinn að hafa tök á tæknihugtökum
ásamt því að vera mjög skipulagður. Mikilvægt
er að sýna frumkvæði og vera jákvæður og
drífandi. Samskipti við viðskiptavini eru stór
þáttur af starfinu. Starfinu fylgja ferðalög.
b
Hæfniskröfur:
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Mikil reynsla af verkefnastjórnun
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni
• Próf í verkefnastjórnun kostur
• Reynsla úr skiparekstri kostur

VIÐ LEITUM AÐ FRAMÚRSKARANDI
VERKEFNASTJÓRA
Marorka er alþjóðlegt fyrirtæki með
höfuðstöðvar í Reykjavík.
Mikilvægt er að allir umsækjendur séu
mjög hæfir í ræðu og riti á enskri tungu.

Marorka var stofnað árið 2002 og er leiðandi fyrirtæki í lausnum fyrir orkustjórnun skipa.
Hjá Marorku starfar öflugur hópur starfsmanna sem daglega leggja sitt af mörkum til
bættrar orkunýtingar og minni mengunar á heimsvísu.
Starfstöðvar Marorku eru í Reykjavík, Kaupmannahöfn, Singapore, Dubai og Aþenu.
Við bjóðum starfsmönnum okkar krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu fyrirtæki,
sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt starfsumhverfi og þátttöku í áframhaldandi
uppbyggingu hátæknifyrirtækis í örum vexti.
Umsóknarfrestur er til 12. september 2014. Vinsamlegast sendið umsóknir á careers@marorka.com

b

www.marorka.com

Borgartún 20 105 Reykjavík Iceland Tel. (+354) 582 8000

Um er að ræða krefjandi starf við sölu, undirbúning,
framkvæmd og úrvinnslu ferða á Íslandi fyrir hvataferðahópa, ráðstefnur og viðburði auk ferða fyrir farþega
af skemmtiferðaskipum. Góð íslensku- og enskukunnátta,
bæði töluð og rituð, er nauðsynleg. Önnur tungumálakunnátta er kostur. Viðkomandi þarf að geta unnið jafnt
sjálfstætt sem og í hóp, undir álagi, vinna yﬁrvinnu þegar
á þarf að halda, hafa góða skipulagshæﬁleika og mikla
þjónustulund. Menntun á sviði ferðaþjónustu eða önnur
menntun á háskólastigi sem nýtist í starﬁ er æskileg.
Umsækjendur sem áður hafa sótt um hjá Atlantik eru
hvattir til að endurnýja umsóknir sínar.
Umsóknir sendist til Atlantik á netfangið
kristinsif@atlantik.is.
Umsóknarfrestur er til 29. ágúst nk.
Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og
áhugasömu starfsfólki. Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og
tekur virkan þátt í því að eﬂa þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að
skara fram úr en styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman.
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ͻĂĝŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌŬĞƌĮĝƵƉƉĨǇůůŝƊĂƵůƂŐ͕ƌĞŐůƵŐĞƌĝŝƌŽŐƐƚĂĝůĂƐĞŵĞŝŐĂǀŝĝ
ůčŬŶŝŶŐĂƚčŬũĂĨƌĂŵůĞŝĝĞŶĚƵƌĄŵĂƌŬĂĝƐƐǀčĝƵŵEŽǆDĞĚŝĐĂů͕ƚ͘Ě͘şǀƌſƉƵ
;DĞĚŝĐĂůĞǀŝĐĞŝƌĞĐƟǀĞͿ͕şĂŶĚĂƌşŬũƵŶƵŵ;&Y^ZͿ͕<ĂŶĂĚĂ;DZͿŽ͘Ɛ͘Ĩƌǀ͘
ͻĂĝǀŝĝŚĂůĚĂǀŽƩƵŶŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌŬĞƌĮƐŝŶƐ͕ƚ͘Ě͘ŐĂŐŶǀĂƌƚ/^Kϭϯϰϴϱ͘
ͻĨƌĂŵŬǀčŵĚŽŐƐŬŝƉƵůĂŐŶŝŶŐƵǇƚƌŝŐčĝĂƷƩĞŬƚĂ͖ƚ͘Ě͘ĨƌĄǀŽƩƵŶĂƌĂĝŝůƵŵ
;ŶŽƟĮĞĚďŽĚǇͿŽŐǇĮƌǀƂůĚƵŵ͘
ͻƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵǀŝĝǀŽƩƵŶĂƌĂĝŝůĂŽŐǇĮƌǀƂůĚǀĂƌĝĂŶĚŝƌĞŬƐƚƵƌŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌͲ
ŬĞƌĮƐŝŶƐŽŐĞŌŝƌĨǇůŐŶŝŵĞĝǀƂƌƵŵ͘
ͻƵŶĚŝƌďƷŶŝŶŐŝ͕ƐĂŵĂŶƚĞŬƚŽŐŬǇŶŶŝŶŐƵŐĂŐŶĂĞƌǀĂƌĝĂƌĞŬƐƚƵƌŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌͲ
ŬĞƌĮƐŝŶƐĨǇƌŝƌĨƌĂŵŬǀčŵĚĂƐƚũſƌŶEŽǆDĞĚŝĐĂů͘

,čĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌŽŐŵĞŶŶƚƵŶ

DĂƌŐƐŬŽŶĂƌƊĞŬŬŝŶŐ͕ŵĞŶŶƚƵŶŽŐƌĞǇŶƐůĂŐĞƚƵƌŶǉƐƚǀŝĝƵŵƌčƩƐƚĂƌĨĞŶƐŬŝůǇƌĝŝ
ĞƌĂĝƐƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌ͗
ͻŐĞƟƵŶŶŝĝŽŐŶĄůŐĂƐƚǀĞƌŬĞĨŶŝĂĨŬƌĂŌŝ͕ǀĂŶĚǀŝƌŬŶŝŽŐŶĄŬǀčŵŶŝ͘
ͻŚĂĮŐſĝĂŚčĨŶŝşŵĂŶŶůĞŐƵŵƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ͘
ͻƐĠŚĞŝůƐƵŚƌĂƵƐƚƵƌŽŐşŐſĝƵůşŬĂŵůĞŐƵĄƐŝŐŬŽŵƵůĂŐŝ͘
ͻŐĞƟůĞƐŝĝŽŐƐŬŝůŝĝƌŝƚĂĝĂĞŶƐŬƵ͘
ͻƐĠǀĞůƚƂůǀƵĨčƌŽŐƚĂůŶĂŐůƂŐŐƵƌ͘
ͻďƷŝǇĮƌĨƌƵŵŬǀčĝŝŽŐƐũĄůĨƐƚčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ͘
ͻƐĠũĄŬǀčĝƵƌŽŐƟůďƷŝŶŶĂĝƚĂŬĂƐƚĄǀŝĝłƂůďƌĞǇƩǀĞƌŬĞĨŶŝ͘

,čĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ

ͻXĞŬŬŝŶŐŽŐƌĞǇŶƐůĂşƌĞŬƐƚƌŝŐčĝĂŬĞƌĨĂƐŬǀ͘/^Kϭϯϰϴϱͬ/^KϵϬϬϭŽŐͬĞĝĂ;Đ'DWͿ͘
ͻ>ĞŝĝƚŽŐĂŚčĨŶŝ͕ũĄŬǀčĝŶŝŽŐŚčĨŶŝşŵĂŶŶůĞŐƵŵƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ͘
ͻ&ƌƵŵŬǀčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵŽŐĂĝǀĞƌĂƟůďƷŝŶ;ŶͿĂĝĂǆůĂŵŝŬůĂĄďǇƌŐĝ͘
ͻsĞƌĂŶĄŬǀčŵ;ƵƌͿŽŐĨǇůŐŝŶ;ŶͿƐĠƌ͘
ͻ'ſĝşƐůĞŶƐŬƵͲŽŐĞŶƐŬƵŬƵŶŶĄƩĂ;ƌŝƚĂĝŽŐƚĂůĂĝŵĄůͿ͘
ͻ'ſĝĂůŵĞŶŶƚƂůǀƵŬƵŶŶĄƩĂ͘
ͻƐŬŝůĞŐƌĞǇŶƐůĂͬƊĞŬŬŝŶŐ;ĞŝƩĞĝĂŇĞŝƌĂĂĨĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝͿ͗
Ͳ͘ŵ͘Ŭ͘ϯũĂĄƌĂƌĞǇŶƐůĂĂĨƌĞŬƐƚƌŝŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌŬĞƌĨĂ͘
ͲĝŚĂĨĂĄĝƵƌƐƚĂƌĨĂĝŚũĄůčŬŶŝŶŐĂƚčŬũĂͲŽŐͬĞĝĂůǇłĂĨƌĂŵůĞŝĝĂŶĚĂ͘
ͲXĞŬŬŝŶŐĄƌĞŐůƵŐĞƌĝĂƌƵŵŚǀĞƌĮůčŬŶŝŶŐĂƚčŬũĂŽŐͬĞĝĂůǇłĂ͘
ͲXĞŬŬŝŶŐĄŽŐͬĞĝĂƌĞǇŶƐůĂĂĨĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵƐƚǉƌŝŶŐƵ͘
Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum sem
ŶŽƚƵĝĞƌƵƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝǀĂƌƐƚŽĨŶĂĝĄƌŝĝϮϬϬϲĂĨǀĞƌŬĨƌčĝŝŶŐƵŵ͕
łĄƌĨĞƐƚƵŵŽŐƐĠƌĨƌčĝŝŶŐƵŵŵĞĝǀşĝƚčŬĂĄƌĂƚƵŐĂƌĞǇŶƐůƵşĂĝŚĂŶŶĂŽŐĨƌĂŵůĞŝĝĂǀƂƌƵƌƟů
ƐǀĞĨŶƌĂŶŶƐſŬŶĂŽŐƐǀĞĨŶŐƌĞŝŶŝŶŐĂ͘hŵƐǀŝĨĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐŚĂĨĂǀĂǆŝĝũĂĨŶƚŽŐƊĠƩŽŐĞƌĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵ-

hŵƐſŬŶŝƌŽŐſƐŬŝƌƵŵĨƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌſƐŬĂƐƚƐĞŶĚĂƌĄŶĞƞĂŶŐŝĝ
ǁŽƌŬΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ͘hŵƐſŬŶĄƐĂŵƚĨĞƌŝůƐŬƌĄƐŬĂůƐĞŶĚĂƐƚĨǇƌŝƌ
ϳ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘sŝŶƐĂŵůĞŐĂƐƚƐĞƚũŝĝşĞĨŶŝƐůşŶƵƚƂůǀƵƉſƐƚƐŝŶƐŚǀĂĝĂ
ƐƚĂƌĨĞƌƐſƩƵŵ͘sŝĝŚǀĞƚũƵŵďčĝŝŬŽŶƵƌŽŐŬĂƌůĂƟůĂĝƐčŬũĂƵŵ͘
ǀƂƌƵŵƊĞƐƐŶƷĚƌĞŝŌƵŵĂůůĂŶŚĞŝŵ͘EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌĂŶŶĂĝƚǀĞŐŐũĂşƐůĞŶƐŬƌĂĨĠůĂŐĂƐĞŵŚůŽƟĝ
ŚĞĨƵƌ/^KϭϯϰϴϱŐčĝĂǀŽƩƵŶƟůƊƌſƵŶĂƌŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄůčŬŶŝŶŐĂǀƂƌƵŵ͘EŽǆDĞĚŝĐĂůŚĞĨƵƌ
ŚůŽƟĝłƂůĚĂǀĞƌĝůĂƵŶĂŽŐǀŝĝƵƌŬĞŶŶŝŶŐĂ͕Ɛ͘Ɛ͘EǉƐŬƂƉƵŶĂƌǀĞƌĝůĂƵŶĄƌƐŝŶƐϮϬϭϬŽŐsĂǆƚĂƌͲ
ƐƉƌŽƚĂŶŶϮϬϭϬ͘,ƂĨƵĝƐƚƂĝǀĂƌEŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌƵş,ƂĨĝĂƚŽƌŐŝǀŝĝ<ĂƚƌşŶĂƌƚƷŶ͘

Nox Medical | <ĂƚƌşŶĂƌƚƷŶϮ | ,ƂĨĝĂƚŽƌŐͮϭϬϱZĞǇŬũĂǀşŬͮϱϳϬϳϭϳϬͮŝŶĨŽΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵͮǁǁǁ͘ŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ
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^ƉĞŶŶĂŶĚŝĨƌĂŵơĝĂƌƐƚƂƌĨŚũĄEŽǆDĞĚŝĐĂů͕ŵĂƌŐǀĞƌĝůĂƵŶƵĝƵşƐůĞŶƐŬƵŚĄƚčŬŶŝĨǇƌŝƌƚčŬŝƐĞŵĞƌůĞŝĝĂŶĚŝĄŚĞŝŵƐǀşƐƵ
şƊƌſƵŶŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄďƷŶĂĝŝƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘

Waldorf kennari óskast
Waldorfskólinn Sólstaﬁr, Sóltúni 6
í Reykjavík óskar að ráða kennara í hálfa
stöðu.
Námsgreinar: Danska, enska
og forfallakennsla.

Grunnskóli Vestmannaeyja
auglýsir lausa kennarastöðu
Næsta skólaár er laus 36% staða tónlistarkennara.
Nánari upplýsingar gefur Sigurlás Þorleifsson, skólastjóri
í síma 868-4350

Starﬁð byggir á uppeldisfræði Rudolfs
Steiner með sköpunarkraft einstaklingsins
að leiðarljósi

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.

Kerﬁsfræðingur í þjónustu
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar leitar að kerﬁsfræðingi til að styrkja öﬂuga liðsheild upplýsingatæknideildar.
Boðið er upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem reyna á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu. Reykjavíkurborg
rekur eitt viðamesta upplýsingatækniumhverﬁ Íslands og er í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.
Helstu verkefni
• Almenn tölvuþjónusta við starfsmenn Reykjavíkurborgar
• Uppsetning á tölvum, símum og öðrum jaðartækjum
• Viðhald og rekstur notendabúnaðar

Kröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ og/eða víðtæk reynsla
• Reynsla í bilanagreiningu og viðgerðum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starﬁ
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 6. september
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á vef Reykjakvíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Dagný Einarsdóttir, teymisstjóri í síma 411 1111

Nánari upplýsingar á solstaﬁr@waldorf.is

Starfagátt
STARFs
Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má
finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

www.starfid.is

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

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

VILTU GANGA Í LIÐ MEÐ ÖSSURI?
RENNISMIÐIR
Össur hf. leitar að metnaðarfullum og drífandi rennismiðum til starfa á
renniverkstæði fyrirtækisins.

Starfsmaður í tölvudeild

Össur rekur hátæknivætt renniverkstæði þar sem áhersla er lögð á
nákvæmni og gæði. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu í snyrtilegu
umhverﬁ. Á renniverkstæðinu starfa um 30 manns af báðum kynjum.
Unnið er í dagvinnu og á tvískiptum vöktum.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.

Starfssvið :
• Almenn notendaþjónusta við starfsmenn og rekstur
netkerﬁs
• Uppsetning á tölvu- og hugbúnaði
• Ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem upp koma
við rekstur deildarinnar

STARFSSVIÐ:
• Smíði málm- og plasthluta í vörur fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur :
• Vottuð færni í upplýsingatækni, Microsoftgráður og
/eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking á rekstri netþjóna og gagnagrunna
• Þekking og reynsla af Active Directory
• Reynsla af starﬁ við notendaþjónustu

HÆFNISKRÖFUR:
•
•
•
•

Próf í rennismíði eða sambærileg menntun
Reynsla af CNC er skilyrði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi

Viðkomandi þarf að búa yﬁr þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum ásamt því að geta unnið sjálfstætt og undir álagi.
Tölvukerﬁ bæjarins samanstendur af Windows, Linux og
AS400/i5 stýrikerfum. Helstu notendakerﬁ eru Exchange
póstkerﬁ, Navision bókhaldskerﬁ, H3 launakerﬁ, OneSystems
málaskrárkerﬁ og Microsoft Ofﬁce.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 1. september
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf
er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga f.h. Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi
stéttarfélags.
Með vísan í jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru konur jafnt
sem karlar hvött til að sækja um starﬁð.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2100 manns í 18 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Umsóknir sendist til Sigurðar Barða Jóhannssonar deildarstjóra
tölvudeildar sbj@hafnarfjordur.is en hann veitir jafnframt
upplýsingar um starﬁð.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september.
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HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI
Viljum ráða þjónustulundaðan og metnaðarfullan
starfsmann til starfa í festinga- og verkfæradeild í
verslun okkar í Skútuvogi.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi
að hefja störf sem fyrst
Ábyrgðarsvið
HVaV!g{Â\_[d\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
b^hccjgi^a[VaaVcY^hig[

=hVhb^Â_VcaZ\\jgbZicVÂh^ccVÂ
kZ^iV[nghiV[ad``hÄ_cjhijd\]V[V\dii
VÂ\Zc\^VÂkgjbhcjbd\hiVg[h[a`^#
ÃVÂhZbZ^c`Zcc^ghiVg[hbZcc

Hæfniskröfur
ÃZ``^c\{Wn\\^c\Vkgjb¨h`^aZ\
G`Ä_cjhijajcYd\hVbh`^eiV]¨[c^
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â

=hVhb^Â_jccVgZgjZ[i^g[VgVcY^\^aY^/

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

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

Auglýst er eftir safnfulltrúa til starfa í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar.

Umsóknir berist fyrir 31. ágúst n.k.
til Birnu Sæmundsdóttur birnas@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

Um er að ræða fjölbreytt starf sem felst meðal annars í
miðlun upplýsinga til fjölmiðla og gesta safnsins, umsjón
með heimasíðu og þátttöku í framkvæmd sýninga og
annarra menningarviðburða sem safnið stendur fyrir.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi háskólamenntun og
reynslu á sviði safnastarfs og/eða myndlistar, gott vald
á íslensku og ensku, góða tölvukunnáttu, sé leikinn í
mannlegum samskiptum og geti unnið sjálfstætt.
Við leitum að öflugum liðsmanni sem er tilbúinn til að takast
á við krefjandi verkefni.
Umsóknir skulu berast Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, Strandgötu 34, 220 Hafnarfirði eða
á netfangið olof.sig@hafnarfjordur.is eigi síðar en
1. september 2014.

STARFSKRAFT VANTAR
í fullt starf
Við leitum að duglegum, hressum og líflegum einstakling í sölustarf.

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður Hafnarborgar,
Ólöf K. Sigurðardóttir, í síma 585 5790.

BÝRÐ ÞÚ YFIR:
Frábærri þjónustulund
Mikilli vinnugleði

Laus staða matráðs við
leikskólann Reykjakot

Þægilegri framkomu
Góðum persónulegum stíl
Þekkingu á tísku

Auglýst er eftir matráði til starfa við leikskólann fyrir
næsta skólaár. Um er að ræða fullt starf.

og metnað?

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.
Reykjakot er um 100 barna leikskóli, staðsettur í kyrrlátu
íbúðarhverﬁ og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar um starﬁð veitir Gyða Vigfúsdóttir
leikskólastjóri í síma 566-8606 og 891-6609.
Umsóknarfrestur er til 5. september og umsóknum skal
skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum um
menntun og reynslu.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starﬁð.

Ef þú ert rétta manneskjan í starfið, sendu okkur ferilskrá
á netfangið topshop@topshop.is
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ÞRÓUN OG VIÐHALD FISKVINNSLUVÉLA,
FRAMTÍÐARSTARF Í GRINDAVÍK
Íslandsbleikja auglýsir eftir vélfræðingi, rafvirkja eða einstaklingi með
sambærilega menntun og/eða reynslu til starfa í vinnslu félagsins í Grindavík.
Samherji er eitt öﬂugasta sjávarútvegsfyrirtæki
Evrópu, með víðtæka starfsemi víðsvegar um
heim. Samherji hefur á að skipa hæfu og
framtakssömu starfsfólki og stjórnendum,
öﬂugum skipaﬂota, miklum aﬂaheimildum
og fullkomnum verksmiðjum í landi.

• Viðkomandi þarf að hafa metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
• Getu til að starfa sjálfstætt og vinna að fyrirbyggandi viðhaldi
• Starﬁð felst í eftirliti, þróun, umhirðu og viðhaldi véla og tækja í ﬁskvinnslu
og ﬁskeldi félagsins.
• Menntun á sviði vélvirkjunar eða rafvirkjunar er kostur
• Tölvukunnátta er skilyrði

Íslandsbleikja er ﬁskeldisfyrirtæki sem rekur
þrjár eldisstöðvar tvær á Suðurnesjum og eina í
Ölfusi. Að auki rekur félagið fullkomið sláturhús
og ﬂakavinnslu í Grindavík. Íslandsbleikja er
sérhæfð í eldi og vinnslu á bleikju. Félagið
er stærsti bleikjuframleiðandi í heimi og selur
afurðir sínar ferskar og frosnar til kröfuhörðustu
stórmarkaða og veitingahúsa í heimi. Gæði og
áreiðanleiki eldisferils Íslandsbleikju er vottaður
af óháðum aðila, IMO frá Sviss.

Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og þar eru miklir
möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun vinnslu bleikju og bleikju afurða.
Vinsamlega skilið skriﬂegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur,
Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri eða með
tölvupósti á netfangið anna@samherji.is

Nánari upplýsingar á www.samherji.is

sérfræðingi í skráningardeild (Regulatory Affairs)

Icepharma leitar að öflugum liðsmanni í skráningardeild fyrirtækisins.
Um er að ræða 100% starf.
v Háskólamenntun á sviði raunvísinda
v Góð kunnátta í íslensku og/eða einu
Norðurlandamáli
v Góð almenn tölvukunnátta
v Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
vFagmennska og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður við gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða þjónustuglaðan
og kraftmikinn einstakling sem hefur ánægju af
samskiptum. Gagnasöfnunardeild hefur umsjón
með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir
á vegum Hagstofunnar. Starﬁð felur í sér samskipti
við gagnaveitendur Hagstofunnar í gegnum síma
eða með pósti. Í því felst meðal annars að sannfæra
gagnaveitendur um mikilvægi þess að skila inn gögnum
og leiðbeina þeim við skilin. Að auki felst starﬁð í því að
slá inn gögn, gera grunnathugun á gögnum og koma að
hreinsun gagna.
Hæfniskröfur
3 Starfsreynsla úr gagnasöfnun, notendaþjónustu eða
símasölu.
3 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
3 Stúdentspróf eða sambærileg menntun er kostur.
3 Reynsla af vinnu við gagnagrunna er kostur.
3 Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og
samstarfshæfni.
3 Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð skipulögð
vinnubrögð.
3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Umsóknarfrestur er til 1. september 2014.

Icepharma leitar að

Menntunar- og hæfniskröfur

Hagstofa Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 1. september

Umsóknir skal senda á elisabet.tomasdottir@icepharma.is
merktar Atvinnuumsókn.
Upplýsingar veitir Elísabet Tómasdóttir,
deildarstjóri skráningardeildar.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda
í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Póstáritun: Hagstofa Íslands, starfsumsókn,
Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
Netfang: starfsumsokn@hagstofa.is
Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir
og Lydía Ómarsdóttir í síma 528-1000.

Starfssvið

vUmsjón með öllu sem lýtur að nýskráningu lyfja
og viðhaldi markaðsleyfa
v6DPVNLSWLYL©O\IMDI\ULUWNLKHLOEULJ©LV\oUYÄOG
RJGUHLoQJDUD©LOD
Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á heilbrigðisvörum, lækningatækjum og
O\IMXP+M±I\ULUWNLQXVWDUID\oUPDQQVPH©Y¼©WNDPHQQWXQRJHNNLQJX±KHLOEULJ©LVJHLUDQXP,FHSKDUPDHU
I\ULUP\QGDUYLQQXVWD©XURJYL©OHJJMXP±KHUVOX±MDIQU¸WWLRJIMÄOVN\OGXYQWXPKYHUo

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

BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR
REYKJAVÍK
Laust er starf verkfræðings á hafnadeild Vegagerðarinnar Í Reykjavík. Um 100% starf er að ræða.
Gjarnan er tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starfssvið :
• Öldufars- og efnisburðarannsóknir
• Hönnun og eftirlit hafnamannvirkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur :
•
•
•
•
•
•
•

Byggingaverkfræðingur MSc
Menntun á sviði hafnagerðar eða strandverkfræði æskileg
Góð íslensku- og enskukunnátta
Kunnátta í tölfræði
Nákvæmni og öguð vinnubrögð
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starﬁð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 9. september 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra, netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri, í síma 522-1420

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

Starf bókara hjá Seyðisfjarðarkaupstað
Bæjarskrifstofur Seyðisfjarðarkaupstaðar auglýsa eftir
bókara til starfa í 100%stöðugildi á tímabilinu frá 08:00 til
17:00. Starﬁð er laust nú þegar.
Leitað er að einstaklingi með mikla reynslu af störfum við
bókhald og afstemmingar og þekkingu á bókhaldi.
Starfssvið:
• Vinna bókhald, afstemmingar og eftirlit með
staðfestingu reikninga.
• Upplýsingagjöf til endurskoðenda og forstöðumanna
stofnana bæjarins.
• Reikningagerð fyrir bæjarsjóð, stofnanir og fyrirtæki
hans og eftirlit með greiðslum.
• Skil og afstemmingar með vsk. skilum.
• Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu.
Menntun, reynsla og hæfni:
• Viðskipta og/eða bókhaldsmenntun eða önnur
sambærileg menntun æskileg.
• Mikil reynsla af skrifstofuvinnu, bókhaldi og/eða
rekstri.
• Góð almenn tölvukunnátta (Word, Exel, Outlook).
• Nákvæmni og vandvirkni nauðsynleg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
• Þekking á SFS bókhaldskerﬁnu æskileg.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2014.
Umsóknum ásamt ferilskrá og meðmælum skal skilað á
skrifstofu kaupstaðarins eða rafrænt á netfangið
sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. Öllum umsóknum
verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt
sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög
fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og Hafnaﬁrði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öﬂugt
starfsmannafélag. Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum. Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerﬁð
á sem hagkvæmastan hátt með þarﬁr samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverﬁssjónarmið að leiðarljósi.Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru: Greiðar samgöngur
með góðri þjónustu.Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerﬁsins.Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist. Góð sambúð vegar og umferðar við umhverﬁ
og íbúa.Vel skipulögð og skilvirk starfsemi.Ánægt, hæft og gott starfsfólk.

Nánari upplýsingar:
Daníel Björnsson,
fjármála- og skrifstofustjóri
Sími 470 2306
Netfang: daniel@sfk.is

Dagvinna – fjölbreytt verkefni –
þjálfun – sveigjanlegur vinnutími
Vegna aukinna verkefna vantar okkur fleiri þjónustulipra
sölufulltrúa í dagteymið okkar.
25 ára+ og fólk með reynslu gengur fyrir.
Upplýsingar í s. 647 4700
og dagvinna@simstodin.is

Landssamtök lífeyrissjóða
óska eftir sérfræðingi til starfa
Landssamtök lífeyrissjóða óska eftir að ráða starfsmann sem býr yfir þekkingu og hæfileikum til að annast
greiningu á ýmsum hagstærðum og getur starfað skipulega og sjálfstætt. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir

100% starf í veitingasal

góðum samskiptahæfileikum.

- Nýbýlavegur Okkur vantar duglega og drífandi starfsmenn á Nýbýlavegi, til að
vinna í veitingasal - í fullu starﬁ á vöktum.
Leitum að metnaðargjörnu og drífandi fólki með mikla
þjónustulund. Eingöngu er leitað að fólki í fullt starf.
Umsækjandi þarf að vera eldri en 18 ára.
Sendu okkur umsókn á tokyo@tokyo.is og láttu fylgja ferilskrá og
mynd. Nánari upplýsingar um Tokyo sushi eru á tokyo.is

Starfssvið
  <gZ^c^c\!gk^cchaVd\hVbVciZ`i{Åbhjb\V\caZ\jb]V\iajb[ng^ga[Zng^hh_Â^#
  ;V\aZ\VÂhidÂk^ÂhiVg[h]eV{kZ\jbhVbiV`VccV#
  @ncc^c\Vgb{a!jbh_c]Z^bVhÂjd\h`^ejaV\c^c\i\{[j"d\[g¨Âhajb{aV
er varða lífeyrissjóðakerfið.
  6abZcch`g^[hid[jhig[#
  yccjgkZg`Z[c^hVbg{Â^k^Â[gVb`k¨bYVhi_gV#

Laus er til umsóknar
100% staða starfsmanns
í leikskólanum
Vinaminni Asparfelli 10
111 Reykjavík
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af leikskólastarﬁ, sé
jákvæður þolinmóður, samviskusamur, glaðlyndur og haﬁ
gaman af börnum og skapandi starﬁ.
Leikskólastarﬁð er skemmtilegt, ábyrgðarmikið og krefjandi
starf sem þarf á kraftmiklu starfsfólki að halda.

Menntun og hæfniskröfur
  ={h`aVbZccijchZbcÅi^hihiVg[^!i#Y#kZg`[g¨Â^"!k^Âh`^eiV"ZÂV]V\[g¨Â^bZccijc#
  <diikVaY{\gZ^c^c\Vgk^ccjd\gk^cchaj]V\[g¨Â^\V\cV#
  <Â^gh`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vgd\\ZiVi^aVÂhiVg[Vh_{a[hi¨ii#
  G^i[¨gc^d\\ÂhaZch`j"d\Zch`j`jcc{iiV#
  ;gVbgh`VgVcY^hVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vg#

Nánari upplýsingar hjá Sólveigu leikskólastjóra
sími 861 8055 og 587 0977

Upplýsingar veitir Þórey S. Þórðardóttir framkvæmdastjóri, thorey@ll.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2014.
ÃZhh Zg h`VÂ VÂ  jbh`cjb hj i^a\gZ^cYVg iVgaZ\Vg jeeaÅh^c\Vg jb c{bh" d\ hiVg[h[Zg^a {hVbi
`ncc^c\VgWg[^ d\ Ä¨g hZcYVg { cZi[Vc\^Â aa5aa#^h ZÂV bZÂ VabZccjb ehi^ i^a AVcYhhVbiV`V a[Zng^hh_ÂV!

ÖLDRUNARDEILD VÍFILSTÖÐUM
Aðstoðardeildarstjóri
Starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunardeild Vífilstöðum er laust
til umsóknar. Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá
15. september 2014 eða eftir samkomulagi til tveggja ára með
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

<jÂgcVgic^&!&%*GZn`_Vk`#

Landssamtök lífeyrissjóða eru heildarsamtök lífeyrissjóða með starfsleyfi samkvæmt
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Á deildinni eru 42 rúm fyrir sjúklinga sem hafa gilt gilt færni- og
heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.

Landssamtökin hafa innan sinna vébanda alla lífeyrissjóði landsins.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hlutverk samtakanna er meðal annars að

» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru
hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á
deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að
skipulagningu á starfsemi deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Starfsreynsla
Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
Hæfni í mannlegum samskiptum

a) gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga þeirra lífeyrissjóða sem aðild eiga að samtökunum.
b) vera málsvari lífeyrissjóðanna í þeim málum sem varða heildarhagsmuni þeirra og koma
á framfæri sjónarmiðum samtakanna við stjórnvöld og aðra aðila í öllum meiriháttar málum
sem varðað geta sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna.
d)k^ccVVÂi\{[j"d\[g¨Âhajb{ajba[Zng^hh_ÂV!hkdhZbbZÂc{bh`Z^Âjbd\[g¨Âhaj[jcYjb!
skýrslugerð og annarri þjónustu við lífeyrissjóði og sjóðfélaga.
e) stuðla að hagræðingu og þróun í starfi aðildarsjóðanna.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 8. September 2014.
» Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá 15. september
2014 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri,
netfang iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533 / 824 5769
og Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
thoring@landspitali.is, sími 543 9106 / 824 5480.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

AVcYhhVbi`a[Zng^hh_ÂVH¨ic^&&%*GZn`_Vk`Hb^/*+(+)*%lll#aa#^h

BÍLSTJÓRI

DEKKJAMAÐUR

KOMDU Í HÓPINN!

Okkur vantar röskan, frískan
og kurteisan sendil.

Við leitum að vönum dekkjamanni sem kann á jeppadekk.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á
umsokn@arctictrucks.is.
1iQDULXSSOíVLQJDUXPVW|UÀQYHLWLU
+DOOYHLJ$QGUpVGyWWLUtVtPD

ÓWNH\UVODiY|UXP
$ëVWRëiODJHU

Hæfniskröfur
%tOSUyIDXNLQ|NXUpWWLQGLHUXNRVWXU
6NLSXODJVK ÀOHLNDU
6DPYLVNXVHPL
*yëDOPHQQW|OYXïHNNLQJ
*yëLUVDPVNLSWDK ÀOHLNDURJïMyQXVWXOXQG

Umsóknarfrestur er til 1. september

gOODOPHQQYLQQDiGHNNMDYHUNVW ëL
gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL

Arctic Trucks UHNXUYHUVOXQEUH\WLQJDYHUNVW ëLRJEtODYHUNVW ëLRJHUYLëXUNHQQGXU
ïMyQXVWXDëLOLI\ULU7R\RWD

Hæfniskröfur
5H\QVODDIYLQQXYLëMHSSDGHNN
• Þarf að geta unnið sjálfstætt
6DPYLVNXVHPLRJYDQGYLUNQL
*yëDOPHQQW|OYXïHNNLQJ
*yëLUVDPVNLSWDK ÀOHLNDURJïMyQXVWXOXQG

$UFWLF7UXFNV_.OHWWKiOVL_
5H\NMDYtN_VtPL_
www.arctictrucks.is

VIÐGERÐIR - LAGERSTARF
Þjónustuaðili við fyrirtæki í mannvirkjagerð óskar eftir reglusömum
og samviskusömum starfsmanni til framtíðarstarfa. Starﬁð felur í
sér framleiðslu á íhlutum til mannvirkjagerðar, afgreiðslu á vörum
til viðskiptavina, ásamt viðgerðum á litlum glussa- og rafmagnsverkfærum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli, hafa
bílpróf ásamt því að vera stundvís og drífandi. Áhugasamir sendi
umsókn með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf ásamt
launaóskum á netfangið vinna@tagl.is fyrir 4. september 2014.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Öflugur sölustjóri
Hefur þú þekkingu á netum og umhverfi þess?

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

HAGKAUP
KRINGLUNNI

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

Hagkaup óskar eftir að ráða sérfræðing í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starfið er fólgið í almennum rekstri á sælkeraborði, pöntunum á vörum,
samskiptum við birgja, starfsfólk verslana og viðskiptavini.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,
geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að
viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu

Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni ehf að hæfileikaríkum sölustjóra með frábæra sölumannshæfileika og
þekkingu á IP símkerfum.

Starfið felur m.a. í sér
- Sölustjórn í samstarfi við framkvæmdastjóra
- Sala á símkerfum til nýrra og núverandi viðskiptavina okkar
- Heimsóknir til viðskiptavina og ráðgjöf í símamálum og
símakostnaði
- Samskipti við tæknimenn okkar með útfærslu lausna fyrir
viðskiptavini.
- Símsvörun og eftirfylgni tilboða

Hæfnis og menntunarkröfur
- Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á IP símkerfum og netum
- Áhugi á að tileinka sér nýja tækni og nýja þekkingu
- Æskileg þekking og reynsla á Swyx og 3CX símkerfum
- Snyrtimennska og fagleg framkoma

á því sviði.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2014.
Umsóknir, með góðri ferilskrá, skal senda á
netfangið umsokn@svar.is

Umsóknir skulu sendar á jon@hagkaup.is fyrir 7. sept.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri í síma 563 5000.

tækni

Okkar rannsóknir
– allra hagur!

8WDQUtNLVUièKHUUDDXJOêVLU
8WDQUtNLVUièKHUUDDXJOêVLUDOOWDèIMyUDVW\UNLWLOULWXQDU
PHLVWDUDSUyIVULWJHUèDiPiOHIQDVYLèLUièXQH\WLVLQVXP
HLWWHIWLUWDOLQQDHIQD

Vilt þú matreiða fyrir fólk sem elskar mat?
Matís óskar eftir að ráða matráð til starfa í mötuneyti starfsmanna að Vínlandsleið 12 í Reykjavík.

Starfssvið
Starfið felst í að vinna samhliða matreiðslumeistara Matís við umsjón mötuneytis þar sem boðið er upp á morgunog hádegisverð sem eldaður er frá grunni. Matís leggur áherslu á að bjóða upp á fjölbreytta, ferska og holla rétti
fyrir starfsfólk og gesti en í höfuðstöðvum Matís í Reykjavík starfa um100 manns. Um er að ræða hlutastarf með
vinnutíma frá kl. 8:00 til 14:30.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði matreiðslu og/eða mjög góð þekking á fjölbreyttri matargerð
Reynsla af matreiðslu í stóreldhúsi/mötuneytum
Snyrtimennska og stundvísi
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Lipurð í mannlegum samskiptum
Metnaður til að ná árangri í starfi
Nýjungagirni og vilji til að þróast í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2014
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna
Nánari upplýsingar veitir Guðlaug Eiríksdóttir í síma 422-5168, netfang: gudlauge@matis.is og Jón H. Arnarson
í síma 422-5076, netfang: jon.h.arnarson@matis.is.

Matís

Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

D*UHLQLQJiPDUNDèVW NLI UXPt%UDVLOtX
E*UHLQLQJiY|UX~WÀXWQLQJLXPKDIQLU(6%
F,QQYLèLUiQRUèXUVOyèXP
G9LèVNLSWDW NLI ULËVODQGVi1RUèXUVOyèXP

0LèDèHUYLèORNDYHUNHIQLtPHLVWDUDQiPLDèOiJPDUNL
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HèDYRULè

+YHUVW\UNXUHUDèXSSK èNURJYHUèXUKDQQ
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ËXPVyNQVNDOHIWLUIDUDQGLNRPDIUDP

1DIQKHLPLOLVIDQJRJW|OYXSyVWIDQJXPV NMDQGD

/êVLQJiLQQWDNLUDQQVyNQDURJiKYHUQKiWWK~QHUIDOO
LQWLODèYDUSDOMyVLiXPIM|OOXQDUHIQLè RUè

7tPDi WOXQXPIUDPYLQGXVEUièXUQHIQGWtPDP|UN

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèRNWyEHUQN8PVyNQ
VNDOVHQGiQHWIDQJLèSRVWXU#XWQLV+HQQLVNDOI\OJMD
IHULOVNUiXPV NMDQGD RJ VDPì\NNL OHLèEHLQDQGD I\ULU
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8PVyNQLUYHUèDPHWQDUDIYDOQHIQGVHPUièKHUUDVNLSDU
*HUèXUYHUèXUVDPQLQJXUXPIUDPYLQGXRJYHUNORNYLè
ìiVHPI\ULUYDOLQXYHUèD*HUWHUUièI\ULUDèVW\UNYHLW
DQGLIiLN\QQLQJXiQLèXUVW|èXPDXNSUHQWDèVHLQWDNVDI
UDQQVyNQLQQL

Rafvirki óskast
Æskilegt að viðkomandi sé stundvís, snyrtilegur, sjálfstæður
og vinnusamur. Næg verkefni framundan.
Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurjon@elektrus.is
Upplýsingar í síma 895 1580

Sæl, vantar þig spennandi starf
(50-100%) með haustinu?
Óska eftir aðstoðarkonu, einni í fullt starf og annarri í hálft
starf. Um er að ræða vaktavinnu, þ.e. á daginn, um kvöld
og helgar. Vaktir geta verið 4 til 12 tímar í senn og gæti hálft
starf t.d. hentað með námi. Ég er hreyﬁhömluð kona, búsett
ásamt fjölskyldu minni á höfuðborgarsvæðinu, 270. Ég
þarfnast aðstoðar við ýmsar athafnir daglegs lífs til að lifa
sjálfstæðu líﬁ.
Persónuleg aðstoðarkona þarf að vera stundvís, þægileg í samskiptum, sveigjanleg og eiga auðvelt með taka
leiðsögn. Skilyrði er að umsækjandi sé reyklaus og með
ökuréttindi.
Sjá nánar um starﬁð á vef NPA miðstöðvarinnar,
www.npa.is, undir Störf í boði: Sæl, vantar þig spennandi
starf (50-100%) með haustinu?
Umsókn ásamt almennri ferilskrá, mynd og upplýsingum um
meðmælendur skal senda á netfangið: kolbrun@npa.is

Umsóknarfrestur er til 1. september 2014.
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Ísbarinn Stjörnutorgi Kringlunni
Starfsfólk óskast mánudaga til föstudaga frá kl. 10 - 16
og 11 – 16. Eingöngu reglusamir, stundvísir, heiðarlegir
íslenskukunnáttuaðilar koma til greina. Þurfa einnig að vera
reyklausir.

AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST
Okkur vantar harðduglegan aðstoðarveitingastjóra
á Suðurlandsbraut í 100% vaktavinnu.
Við leitum að konum jafnt sem körlum, eldri en 25 ára, sem hafa
gaman af fólki og góðum mat. Viltu vinna hjá traustu fyrirtæki með
einstakan starfsanda? Hikaðu þá ekki við að sækja um.
umsokn.foodco.is — atvinna@foodco.is

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.

Umsóknir sendist á isbarinn@simnet.is fyrir 1. sept

PLÖTUSMIÐUR/VÉLVIRKI
VEGNA AUKINNA VERKEFNA ÞÁ ÓSKAR
SKIPASMÍÐASTÖÐ NJARÐVÍKUR H.F.
EFTIR PLÖTUSMIÐ OG VÉLVIRKJA TIL STARFA.
UMSÓKNUM UM STÖRFIN ÁSAMT FERILSKRÁ
ER HÆGT AÐ SENDA Á NETFANGIÐ THRAINN@SKN.IS
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 420-4801

STARFSMAÐUR ÓSKAST

Gæða- og öryggisstjóri
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar leitar að öﬂugum, gæðaþenkjandi starfsmanni í stöðu gæða- og öryggisstjóra.
Boðið er upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem reyna á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu. Deildin er vottuð
samkvæmt ISO 27001 og framundan eru spennandi verkefni á sviði gæða- og öryggismála. Reykjavíkurborg rekur eitt
viðamesta upplýsingatækniumhverﬁ Íslands og er í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.
Helstu verkefni
• Dagleg umsjón og uppfærsla gæðaskjala og –ferla
• Viðhald gæðavottunar
• Umsjón rekstrarsamfellu
• Gæða- og öryggisúttektir
• Ráðgjöf og þarfagreining vegna gæða- og öryggismála
• Samskipti við starfsmenn og stjórnendur hjá borginni
• Þátttaka í stefnumótun

Kröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ og/eða víðtæk reynsla
• Reynsla af gæða - og öryggismálum
• Þekking á gæðastöðlum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starﬁ
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta

Evans er með fremstu verslunum á markaðnum sem
bjóða tískufatnað fyrir konur í stærðum 14-32.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
þjónusta viðskiptavina, afgreiðsla á kassa,
vörumóttaka, framsetning vara og
almennt útlit verslunar.

HÆFNISKRÖFUR
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skiplögð vinnubrögð
Brennandi áhugi á tísku.

Umsóknarfrestur er til og með 6. september
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á vef Reykjakvíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Óskar J.Sandholt, skrifstofustjóri í síma 411 1111.

Ef þú ert rétta manneskjan í starfið sendu umsókn
ásamt ferilskrá á netfangið kringlan@evans.is

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

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.

Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness

Kerﬁsstjóri - upplýsingatæknideild

(595 9200 gustur@grunnskoli.is / olina@grunnskoli.is )
• Stuðningsfulltrúa vantar til starfa.

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar leitar að kerﬁsstjóra til að styrkja öﬂuga liðsheild upplýsingatæknideildar.
Boðið er upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem reyna á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu. Reykjavíkurborg
rekur eitt viðamesta upplýsingatækniumhverﬁ Íslands og er í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.

Helstu verkefni:
• Umsjón og daglegur rekstur á netþjónum, stýrikerfum
og hugbúnaði
• Uppsetning og bilanagreining miðlægra kerfa
• Greining atvika og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna
miðlægra UT-kerfa
• Lágmörkun rekstrartruﬂana með skilgreindum vinnuaðferðum
• Samskipti við birgja
• Samskipti við starfsmenn og stjórnendur hjá borginni
• Þátttaka í stefnumótun

Kröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ og/eða víðtæk reynsla
• Microsoft, Redhat og sambærilegar gráður æskilegar
• Reynsla í greiningu vandamála
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starﬁ
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól
(5959200 ruth@grunnskoli.is)
• Tómstundafræðing og starfsfólk vantar í Skólaskjól,
lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk.
Umsóknarfrestur er til 29. ágúst næstkomandi.

Leikskóli Seltjarnarness
(5959-280/290 sofﬁa@nesid.is)
• Sérkennslustjóri (hlutastarf). Aﬂeysing í 1 ár.
• Þroskaþjálfa vantar til starfa. Æskilegt er að
viðkomandi haﬁ reynslu af atferlisþjálfun.
Umsóknarfrestur er til 5. september næstkomandi.

Umsóknarfrestur er til og með 6. september
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.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur j
afnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

www.seltjarnarnes.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

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

Vanan háseta vantar á Núp BA 69
Vélavarðarréttindi æskileg
Upplýsingar gefur skipstjóri í síma
862 5767 og skrifstofu félagsins í síma
450 2100.

Oddi hf. Patreksﬁrði • Eyrargötu 1, 450 Patreksfjörður
Sími 450 2100 • www.oddihf.is

Hefur þú áhuga
á heilsueﬂandi skólastarﬁ?
Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka
áherslu á heilsueﬂingu, jákvæðan skólabrag og öﬂugt lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.
Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði
leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueﬂingu, umhverﬁsmennt og umhyggjusömum
samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öﬂugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér
jákvæð viðhorf í dagsins önn.
Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins
2014. Kjör kennara eru samkvæmt sérsamningi Skóla við Félag
leikskólakennara.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór,
Kópavogi
Auglýsir eftir:
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni sem getur
tekið að sér stuðning.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ þekkingu á TEACCH (skipulagðri
kennslu).
• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 100%
starf eða hlutastarf.
Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri,
sími 570-4940. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á
http://skolar.is/Starf/
Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarﬁrði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.

Stofnun

Umsjónarmaður á Bessastöðum
Embætti Forseta Íslands
Iðju-/sjúkraþjálfari/heilbrigðisverkfr. Sjúkratryggingar Íslands
Löggiltur endurskoðandi
Fjársýsla ríkisins
Sérfræðingur - Lánamál ríkissjóðs Seðlabanki Íslands
Framkvæmdastjóri lækninga
Heilbrigðisstofnun Surðunesja
Ráðsmaður HSA á Egilsstöðum
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, slysa- og bráðamótt. Sjúkrahúsið á Akureyri
Aðstoðarm., slysa- og bráðamótt.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sérfræðingur í utanríkisverslunard. Hagstofa Íslands
Sérnámsstöður í heimilislækningum Heilgusæslan Efstaleiti
Vélamaður
Vegagerðin
Starfsmaður í þjónustudeild
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Lögfræðingur
Alþingi, skrifstofa
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
LSH, Öldrunardeild H
Byggingaverkfræðingur
Vegagerðin
Formaður kærunefndar útlendingam.Innanríkisráðuneytið
Skólaliði/kvöldvörður
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun
Veðurstofa Íslands
Sérfræðingur í gagnagrunnum
Veðurstofa Íslands
Sérfræðingur í mælarekstri
Veðurstofa Íslands
Verkefnastjóri
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Staður

Nr. á vef

Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Egilsstaðir
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður

201408/658
201408/657
201408/656
201408/655
201408/654
201408/653
201408/652
201408/651
201408/650
201408/649
201408/648
201408/647
201408/646
201408/645
201408/644
201408/643
201408/642
201408/641
201408/640
201408/639
201408/638

Töku og myndbandsklippari í eigin rekstri,
með mikla þekkingu á öllu er viðkemur
myndböndum/kerfum, kódekum og fl.
Getur bætt við sig verkefnum eða 50-70%
starfi, ýmislegt kemur til greina.
Uppl. Jens-JennaFILM s.896 3785

Á Egilsstöðum, óskar eftir pizzubakara/ aðstoðarkokk
á 12 tíma vaktir.
Reynsla kostur en ekki nauðsyn.
Húsnæði mögulega í boði
Nánari upplýsingar og ferilskrár sendist á
veitingar@hotel701.is

HÚSVÖRÐUR Í KAPLAKRIKA

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Fimleikafélag Hafnarfjarðar leitar að karlkyns og kvenkyns
húsvörðum í íþróttamiðstöðina
þ
í Kaplakrika.
p
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Starfsslý
lýsi
sing
ng oogg he
hels
lstu
tu vver
erke
kefn
fni:i: Alm
lmen
ennn hú
húsv
svar
arsl
slaa í
Kaplakkri
r ka
ka,, ta
taka
ka á m
mót
ótii grunnskólabörnnum og ið
iðke
kend
ndum
um FH,
baðvar
arsl
slaa og þþri
riff á húsnæðinu, almenn gæ
æsl
slaa og fyl
ylgj
gjaa eftir
umgengnisr
sreg
eglu
lum Ka
Kapl
plak
akri
rika
ka, af
afgr
grei
eiðs
ð la og ön
önnu
nurr tilfalllandi
störf.
Hæfniskröf
öfur
u : Viðkom
mandi þarf að vera barngóð,
ð,
samviskusö
söm, hafa ríka
ka þjónustulunnd og vera ísleenskumælandi. Umsækjandi þarf að ve
vera
ra 2200 ára eða eldr
dri
og með hre
ein
intt sa
saka
kavottorrð.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur – Lánamál ríkissjóðs
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á svið markaðsviðskipta- og fjárstýringar, lánamál ríkissjóðs. Um er
að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Áhugasam
mir skili inn
n umsók
ókn meðð ferilsskrá á netfangið biggi@fh.iss merkt “S
Sta
t rfsumsók
ókn”

Lánamál ríkissjóðs sjá um fjármögnun ríkissjóðs í umboði fjármálaráðuneytis. Verkefni sérfræðingsins munu snúa að útgáfu
ríkisverðbréfa og lántöku á erlendum mörkuðum, áhættu- og lánastýringu á skuldum ríkissjóðs ásamt skýrslugerð. Star¿ð felur
í sér töluverð samskipti við fjárfesta og innlendar og erlendar fjármála- og alþjóðastofnanir, auk ýmissa tilfallandi verkefna.

Vinsamlegast
s skilið innn umsókn
knum
um í síðasta
ta lagi ﬁmmtudaginn
28. ágúst

Hæfnikröfur
 +áskólamenntun BSB$ í fjármálum, hagfræði,
verkfræði eða sambærilegum greinum
 0jög gott vald á ensku og íslensku, bæði á töluðu og
rituðu máli
 )rumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

 )ærni og lipurð í mannlegum samskiptum og geta til að
halda kynningar og erindi á íslensku og ensku
 ëekking og reynsla af fjármálastarfsemi er mjög æskileg

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í Seðlabanka Íslands fyrir aðila sem hefur metnað til að ná árangri í starfi. Við ráðningar í störf
hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.

Spennandi vinna í boði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Sighvatsson forstöðumaður lánamála ríkisins í síma 569 9600, bs@cb.is

Ég er 44 ára kona og óska eftir barngóðu aðstoðarfólki á virkum dögum í vaktavinnu fyrir haustið 2014. Er gift og móðir 2
ára drengs. Mér finnst gaman að lesa bækur, ferðast, þjálfa
hundinn okkar og er laganemi í Háskóla Reykjavíkur. Lifi
lífinu lifandi.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 8. september næstkomandi. Umsóknir
gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfið felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og heimilishald. Unnið er eftir hugmyndafræði um notendastýrða
persónulega aðstoð.
Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta. Sveigjanleiki
og hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði, jákvæðni,
stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð. Hreint sakavottorð
skilyrði. Bílpróf.

Verkefnisstjóri á skrifstofu
Hjúkrunarfræðideildar

Umsóknarfrestur er til 10 ágúst.
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til Ásdísar
Jennu: AsdisJenna@npa.is

Auglýst er laust til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra
á skrifstofu Hjúkrunarfræðideildar
Skipulagning klínísks verknáms
Samskipti við heilbrigðisstofnanir í tengslum við
klínískt verknám
Stundatöflugerð fyrir grunn- og framhaldsnám
Þjónusta og upplýsingagjöf til nemenda og kennara
Verkefni tengd framhaldsnámi
Utanumhald vegna fjarkennslu

Menntunar- og hæfniskröfur:

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veita Heba
Soffía Björnsdóttir, deildarstjóri
Hjúkrunarfræðideildar, í síma 525 4961
eða með pósti á netfangið heba@hi.is
og Þórana Elín Dietz, starfsmannastjóri á
Heilbrigðisvísindasviði, í síma 525 5946 eða
með pósti á netfangið thorana@hi.is.
Umsóknarfrestur er til og með
1. september 2014.

Háskólapróf sem nýtist starfi er æskilegt
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð færni í mannlegum samskiptum og rík
þjónustulund
Frumkvæði, sjálfstæði, sveigjanleiki og
nákvæmni í starfi
Það telst kostur að hafa stundað nám í
hjúkrunarfræði m.t.t. þekkingar á uppbyggingu
námsins, starfsemi deildarinnar og samstarfsstofnunum hennar

Sjá nánar um starfið á
www.hi.is/laus_storf og
á www.starfatorg.is
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Helstu verkefni:
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Erum við að leita að þér?
Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir eftir nýjum ritstjóra
Stúdentablaðsins fyrir komandi starfsár. Um er að ræða 40%
stöðu frá 1. september 2014 til 1. maí 2015.
Nánari upplýsingar eru að finna á www.student.is
Umsóknarfrestur er til miðnættis 26. ágúst.

Nordic Navi er að leita eftir hressu og skemmtilegu en
umfram allt hörkuduglegu sölufólki í fullt starf. Að vera
reynslumikill sölumaður er gott en ekki nauðsynlegt.
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan allan af
ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út.
Verktakalaun í formi tryggingar og bónusa.

Rafvirki óskast
Æskilegt að viðkomandi sé stundvís, snyrtilegur, sjálfstæður
og vinnusamur. Næg verkefni framundan.
Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurjon@elektrus.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið
umsokn@nordicnavi.com fyrir 29. ágúst nk.

Upplýsingar í síma 895 1580

Starfsmenn í heimaþjónustu
Okkur hjá Sinnum heimaþjónustu vantar starfsmenn
í heimaþjónustu, liðveislu og heimilisþrif.
Starf hjá Sinnum er gefandi og skemmtilegt og byggist á
mannlegum samskiptum og einstaklingsmiðaðri þjónustu.
Óskað er eftir fólki sem hefur lipurð og jákvæðni
að leiðarljósi og hefur gott vald á íslensku.
Umsóknum skal skilað á eyðublaði
sem er á www.sinnum.is.

MARKAÐSFULLTRÚI – ÍSLANDSHÓTEL
Íslandshótel leita að markaðsfulltrúa í spennandi og krefjandi starf í markaðsdeild fyrirtækisins,
þar sem reynir á frumkvæði og getu til að takast á við ögrandi verkefni.
Umsækjandi þarf að hafa mikla
skipulagshæﬁleika, vinna vel undir
álagi, vera hugmyndaríkur og hafa
gott auga fyrir smáatriðum.
Viðkomandi vinnur náið með
markaðsstjóra Íslandshótela og
er þátttakandi í öllu markaðsstarﬁ
fyrirtækisins.

Markaðsfulltrúi mun sinna fjölbreyttum verkefnum, meðal annars
textaskrifum og umsjón með
vefsíðum fyrirtækisins. Þekking
á Adobe Photoshop, Illustrator og
Indesign er því kostur. Einnig áhugi
á samfélagsmiðlum og reynsla af
notkun þeirra.

Viðskiptafræðimenntun eða önnur
menntun sem nýtist í starﬁ, reynsla
af sambærilegum störfum, auk
brennandi áhuga á markaðsmálum
er skilyrði. Mjög mikilvægt er að
umsækjandi sé vel skrifandi á
íslensku og ensku og haﬁ reynslu
af því að tjá sig í rituðu máli.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á islandshotel@islandshotel.is. Umsóknarfrestur er til 1. september.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Hönnun og áætlanagerð Akureyri
RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð oﬂ. á rekstrarsviði
fyrirtækisins með aðsetur á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Hér er um
fjölbreytt starf að ræða við dreiﬁkerﬁ fyrirtækisins.
Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreiﬁkerﬁ RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun,
nýframkvæmdir, breytingar, viðhald og rekstur dreiﬁkerﬁs fyrirtækisins.

· Starfsfólk á Skjólbraut- heimili fatlaðs fólks
· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og tilsjón
· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari í leikskólann Grænatún
· Leikskólakennari í stuðning í Grænatún
· Aðstoð í eldhúsi í Vatnsendaskóla
· Starfsfólk í dægradvöl Vatnsendaskóla
· Umsjónakennari á yngsta stig Hörðuvallaskóla
· Skólaliðar í dægradvöl Salaskóla
· Skólaliðar í dægradvöl Snælandsskóla
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

Starfssvið
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Áætlanagerð.
Hönnun dreiﬁkerfa
Verkbeiðnaútgáfa
Verkundirbúningur
Samskipti við
viðskiptavini

Hæfniskröfur
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði eða rafvirkjameistari.
Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur.
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Microstation og/eða AutoCad æskileg
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita deildarstjóri rekstrarsviðs á Norðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma
528 9000. Umsóknarfrestur er til 8. september n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið
atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að ﬂytja og dreifa raforku, aﬂa, dreifa og annast sölu á heitu
vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breytt um landið.

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is
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Fasteignasala – Sölumaður

Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa
frá kl. 13-17 virka daga. Starﬁð felst í afgreiðslu
viðskiptavina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum
ritarastörfum. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í
vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís
og geta haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir sendið inn
svar á box@frett.is merkt Ritari

Rótgróin fasteignasala á Höfuðborgarsvæðinu óskar að
ráða harðduglegan sölumann nú þegar. Einhver reynsla af
fasteignamarkaði skilyrði. Löggilding til starfans er kostur.
Umsóknir óskast sendar á box@frett.is fyrir 18. ágúst
merkt ,,Fasteignasala-08“

HLUTASTARF Á SKRIFSTOFU
Ásatrúarfélagið óskar eftir starfsmanni á skrifstofu sína í
Síðumúla. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Um er að ræða u.þ.b. hálft starf sem felst að miklu leyti í
samskiptum við fólk og að reka skrifstofuna.
Gott vald á ensku og færni í mannlegum samskiptum
eru skilyrði. Reynsla af almennum skrifstofustörfum,
tölvufærni og hæﬁleikinn til að geta unnið sjálfstætt eru
mjög æskilegir kostir.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á vefsíðu okkar;
Asatru.is Umsóknarfrestur er til 6. september
og umsóknir ásamt ferilskrá sendist til :
asatru@asatru.is merkt UMSÓKN

STARFSMAÐUR Á SKRIFSTOFU
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja,
óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI 2010 -2013

Störf í hjólbarða- og
smurþjónustu
Leitum að dugmiklum starfsmönnum, 18 ára
eða eldri, í þjónustusali okkar í Reykjavík, á
Egilsstöðum og Akureyri. Um er að ræða hvort
tveggja tímabundin störf og til framtíðar.
Umsókn er hægt að fylla út á dekkjahollin.is
eða á staðnum.
Dekkjahöllin er fjölskyldufyrirtæki sem
hefur verið í rekstri í 30 ár. Dekkjahöllin
er með þjónustustöðvar á Akureyri,
Egilsstöðum og í Reykjavík.
AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

REYKJAVÍK

Draupnisgötu 5
462 3002

Þverklettum 1
471 2002

Skeifunni 5
581 3002

Skútuvogi 12
581 3022

dekk á betra verði - dekkjahollin.is

Múlabær er með 52 dagþjálfunarpláss. Opið er frá
kl 8:00-16:00 alla virka daga. Boðið er upp á æfingaaðstöðu,
vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf, aðstoð við bað og
hjúkrunarþjónustu. Lögð er áhersla á jákvæða virkni.
Múlabær státar af yfir 30 ára sögu og er í stöðugri
framþróun.
Helstu verkefni:
• Leiðbeina í tækjasal, stjórna stólaleikfimi
• Stýra og leiðbeina í félagsstarfi
• Aðstoða við bað
• Stuðla að auknu heilbrigði skjólstæðinga

Óskum eftir starfsmanni í bókhaldsvinnu, umsjón með
launum og önnur tilfallandi skrifstofustörf.
Kunnátta á DK bókhaldskerﬁ æskileg ásamt því að
hafa lokið viðurkenndu bókaranámi.
• Starfhlutfall 50 %
• Vinnutími sveigjanlegur
• Laun samkvæmt samkomulagi
Umsækjendur þurfa að geta haﬁð störf sem fyrst.
Upplýsingar gefur Böðvar Sturluson í síma: 862 1189
eða bs@trucks.is

Reynsla og hæfni:
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Sjúkraliðanám eða önnur menntun á heilbrigðiseða íþróttasviði er kostur
Vinsamlegast sendið umsóknir til Múlabæjar, bt.
Þórunnar Garðarsdóttur, Ármúla 34, 108 Reykjavík eða
sendið á netfangið thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 30.8. 2014.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður
Netfang: thorunn.mulabaer@internet.is
Sími: 568-1330

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
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VILTU GANGA LENGRA?
Útivera í hjarta miðborgarinnar
Óskum eftir jákvæðum og liprum
einstaklingum, konum og körlum
Nánari upplýsingar um laus störf
stöðuvarða á heimasíðu Bílastæðasjóðs
www.bilastaedasjodur.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Endurbætur á leiksvæðum við Álagranda, Fífusel og
Hverafold, útboð nr. 13303.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

15715
Stækkun á Flugstjórnarmiðstöðinni
á Reykjavíkurflugvelli
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf óska eftir tilboðum í stækkun
á Flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli. Verkið
felst í gerð viðbyggingar upp á um 2.800 m2 við suðurendi
Flugstjórnarmiðstöðvarinnar að Nauthólsvegi 64-66 og
samanstendur af kjallara og 4 hæðum.
Um er að ræða fyrri áfanga, sem felst í jarðvinnu,
burðarvirki og ytri frágangi, en útboð á seinni áfangi, sem
felst í innri frágangi og kerfum, mun fara fram síðar.
Áætlað upphaf verks er í byrjun október 2014 og skal
verkinu vera lokið eigi síðar en 15. júní 2015.

ÚS

(Operating Microscopes)

H
PIÐ

O

Á næstunni mun fara fram útboð á vegum Ríkiskaupa á
aðgerðarsmásjá fyrir skurðsvið LSH Landspítala.
Áður en til útboðs kemur mun bjóðendum gefast kostur á
að kynna hvaða möguleika tækin hafa upp á að bjóða fyrir
kaupanda.
Áhugasamir sendi inn ósk um þátttöku í kynningunni fyrir
29. ágúst 2014, á eftirfarandi tölvupóstfang
kvald@landspitali.is, merkt „Aðgerðarsmásjá fyrir
Landspítala – ósk um kynningu“

Markmið fundarins er að fá upplýsingar um nýjungar sem
í boði eru bæði með tilliti til klínískrar notkunar, gæða og
hagræðingar. Leitað er eftir lausnum og tillögum framleiðanda varðandi nýja og bætta meðferðarmöguleika sem
búnaður frá þeim gefur kost á.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Vatnsendahlíð 84 í Skorradal
OPIÐ HÚS sunnudaginn 24. ágúst kl. 14.00 til 15.00
Sumarhús samtals 60,0 fm. Tvö sjálfstæð hús. Aðalhús sem er
33 fm og gestahús 27 fm. Bæði húsin eru með stofu,
eldhúsi, svefnherbergjum og baðherbergi.Húsin standa á mjög
fallegum stað í landi Vatnsenda í Skorradal.Stór sólpallur er
við aðalhúsið sem tengist með brú við sólpall gestahúss.Lækur
rennur í gegnum lóðina.Húsgögn og annar búnaður fylgir.Fallegt og vel viðhaldið hús á mjög gróðursælum og veðursælum
stað. Frábært útsýni.Sölumaður: Þóroddur s-868-4508
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. ágúst 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar
en þriðjudaginn 26. ágúst n.k.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, Reykjavík,
þar sem þau verða opnuð 23. september 2014, kl. 11.00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Aðgerðarsmásjá fyrir Landspítala

Reikna má með því að hver þátttakandi fái um 2 klst. til
kynninga. Kynningar munu fara fram í viku 37 eða 38.

ÚTBOÐ

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Glæsileg íbúð á neðri hæð, sér inngangur
Eignin er alls 175 fm, tvö stór svefnherb.

Skrifstofuhúsnæði

Nánari upplýsingar veitir

Stórt opið stofu og eldhúsrými

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Svalir með útsýni og sér verönd á baklóð
Bílskúr er 54 fm, fullbúinn og flottur

til leigu í Gimli á besta stað
á Bernhöftstorfunni.

Gott viðhaldslétt og klætt hús
Óskar R. Harðarson

Verð frá:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Falleg 25fm skrifstofa með svölum og útsýni yﬁr Lækjargötu og ein lítil 10fm skrifstofa í boði fyrir einstakling
eða lítið fyrirtæki.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Stofnað 1988

Áhugasamir sendi póst á ingirafn@artfest.is

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

Æskileg samsetning á húsnæðinu:
• Skrifstofu- og starfsmannaaðstaða fyrir 6-8 starfsmenn, með
stóru fundarherbergi og aðstöðu fyrir búningsklefa og sturtu.
• Vélageymsla með um 6 -8 m lofthæð og a.m.k. tveimur innkeyrsluhurðum, þar af einni 4,5 m hárri, og með möguleikum
fyrir birgðageymslu.
• Verkstæði til viðgerða á búnaði flutningskerfisins
• Góð aðkoma og aðstaða við húsnæðið (1000 m2) er
nauðsynleg vegna notkunar þungra vinnutækja og flutninga á
varaefni flutningskerfisins
• Kostur er ef húsnæðinu fylgir lóð, allt að 4000 m2, undir
útilager fyrir varaefni fyrir flutningskerfið.
Í vélageymslu verða geymdar þungavinnuvélar og mikill þungi
er einnig í þeim birgðum sem geymdar verða í húsnæðinu.
Mikill kostur er því ef gólfplata er hönnuð fyrir þungaiðnað.
Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið helgibo@landsnet.is
með lýsingu á húsnæðinu og upplýsingum um tengilið fyrir 2.
september 2014.
Frekari upplýsingar veitir innkaupastjóri Landsnets
í síma 563-9300.

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.

HÁAHLÍÐ 10 - VIÐ APAVATN
TN
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI

Landsnet ætlar að koma á fót starfsstöð á Akureyri til að
bæta þjónustu fyrirtækisins vegna reksturs og viðhalds
raforkuflutningskerfisins á Norðurlandi, allt frá Hrútafirði
að Kröflu.
Í þeim tilgangi óskar fyrirtækið eftir um 600-800 m2
atvinnuhúsnæði í nánd við stofnbrautir Akureyrar, til kaups
eða langtímaleigu, undir viðhalds- og viðbragðsaðstöðu
Landsnets fyrir Norðurland.

42,9 millj.
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Ertu í stuði?
Hófst þú nám í rafiðngrein,
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða
rafeindavirkjun en laukst því ekki?
Ertu að starfa við þær greinar þrátt fyrir að
hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst?

OPIÐ HÚS NÚNA UM HELGINA 23.-24. ÁGÚST
Jónas og Inga taka á móti gestum, uppl. í síma 869-4659.

FJALLASÝN OG ÚTSÝNI AÐ VATNINU. Að innan er húsið
sérlega fallegt, sjón er sögu ríkari,i mikið endurnýjað 2006 og
stækkað 2011. Heitur ppottur, lítill fótboltavöllur, kastali, karfa,
trampolín og sandkassi. EIGNARLÓÐ. Laust við kaupsamning.
Sjá má leiðarlýsingu á www.ja.is GPS hnit: 64° 8,336’N, 20°
35,241’W.
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 25. ágúst 2014 kl. 17:00.
“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.rafnam.is - Raunfærnimat
eða í síma 580 5256

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Borgartún 30a

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Opið hús sunnudaginn 24. ágúst á milli kl. 13-14

– HÖFN
– EGILSSTAÐIR
– HÚSAVÍK
W W W.INNIS.IS

IÐ

Kaupvangur 2, 70 0 Egilsstaðir, sími 5 80 79 05.

OP
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Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.OG9-17
FÖS. 9-17
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Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Hótel á Egilsstöðum

VEITINGASTAÐURINN
ITALIANO TIL SÖLU

Höfum í sölumeðferð 39 herbergja hótel, Hótel Egilsstaði
(oft kennt við Valaskjálf), ásamt félagsheimili og tengibyggingu með eldhúsi og veitingasal. Hótelið var byggt 1977
en tengibyggingin og félagsheimilið árið 1966. Félagsheimili
leigt til sveitarfélagsins og hótelið í fullum rekstri.
Stækkunarmöguleikar.

Verð kr. 190 milljónir.
Stórglæsileg 163 fm lúxusíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt af ÍAV og
hönnuð með þægindi íbúa í huga. Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu. Lyfta opnast beint inn í íbúðina. Stór stofa er skiptist í sjónvarpshol, setstofu og sólskála. Eldhús m. vönduðum Brúnas innréttingum. Tvö svefnherbergi, annað þeirra með sér bað- og fataherbergi.
V. 59,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegur pizzastaður er til sölu. Góð staðsetning við Hlíðasmára
í Kópavogi. Rúmgott og vandað húsnæði og sæti fyrir 68 manns.
Léttvínsleyﬁ. Öruggur og ábatasamur rekstur fyrir kraftmikið fólk.

Tilboð óskast.
Upplýsingar um eignirnar veitir Dan Wiium í síma: 896-4013.

Nánari upplýsingar veita:

6tPL

Hilmar
Gunnlaugsson
hrl. og lfs.

Jón Rafn
Valdimarsson
lögg. fasteignasali.
S: 695-5520

Sigurður
Magnússon
lfs.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.
Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Grímshagi 3 - 107 Reykjavík
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Eignin verður sýnd á þriðjudag, 26. ágúst, milli kl. 17:00 og 18:00.
Sérlega glæsileg efri sérhæð með bílskúr ásamt einstaklingíbúð í kjallara
og stóru geymslurými í þessu fallega tvíbýlishúsi, samtals að gólfﬂeti
339,6 fm. Hæðin skiptist í stórar stofur með arni, sólstofu, þrjú svefnherbergi, eldhús með vönduðum innréttingum og tækjum, þvottahús og
tvö baðherbergi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum,
eikarparket og ﬂísar á gólfum. Í kjallara er einstaklingsíbúð með baðherbergi sem tilheyrir. Stór geymsla íbúðar auk annarrar afar stórrar geymslu
sem gæti nýst t.d. sem lageraðstaða. Fallegur og gróinn garður. Arkitekt
hússins er Finnur Björgvinsson. Eftirsótt staðsetning rétt við Háskólann.

Grímshagi 3

O

Opið hús - Birkimelur 6B - 107 Reykjavík
Mjög falleg 2ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist þannig: Komið inn í gang,
lítil geymsla við enda gangsins. Baðherbergi, dúkur á
gólﬁ, ﬂísar á hluta veggja, innb. skápur, baðkar. Eldhús,
upprunaleg innrétting. Svefnherbergi, innbyggður
fataskápur. Úr svefnherbergi er útgengt á suðvestur
svalir. Rúmgóð stofa. Herbergi í risi fylgir íbúðinni. Nýtt
eikarplankaparket á allri íbúð nema baðherbergi. Í
kjallara er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Verð 26,8 millj.
Íbúðin verður sýnd á mánudag, 25. ágúst,
milli kl. 17:30 og 18:00.

Þrastarlundur - 210 Garðabær
Viðarás - 110 Reykjavík

Glæsilegt tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað í
Selásnum. Húsið er samtals 280,6 fm að gólfﬂeti, þ.e.
íbúð er 243 fm og innbyggður bílskúr er 37,6 fm. Komið
inn á neðri hæð. Hol, tvö herbergi, snyrting, þvottahús,
parket og ﬂísar á gólfum. Glæsilegt ústýni.
Verð 74,9 milljónir.

Fallegt einlyft raðhús samtals að gólfﬂeti 172,3 fm.
Eignin skiptist í forstofu með skápum. Forstofuherbergi.
Þrjú svefnherbergi í svefnálmu ásamt baðherbergi. Eldhús með eikarinnréttingu. Borðstofa opin við eldhús.
Gengið niður eitt þrep í rúmgóða stofu. Mikil lofthæð
í stofum og eldhúsi. Við eldhús er þvottahús/búr. Stór
bílskúr með mikilli lofthæð. Heitur pottur í bakgarði.
Verð 48,9 millj. Áhv. 41,7 millj. Laus strax.

Gefjunarbrunnur - 113 Reykjavík

Borgarleynir - 801 Selfoss

Glæsilegt 221,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr við Gefjunarbrunn í Reykjavík. Húsið
skiptist þannig: Neðri hæð - forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi sem er ﬂísalagt í hólf og gólf, þvottahús og bílskúr. Á efri hæð eru stórar stofur, opið við
eldhús með vönduðum innréttingum, baðherbergi sem
er ﬂísalagt í hólf og gólf, sjónvarpsstofa, svefnherbergi
og geymsla. Verð 62,5 millj.

Glæsilegur 75,7 fm sumarbústaður á afar fallegum og
eftirsóttum stað í landi Miðengis í Grímsnesi. Bústaðurinn skiptist í í þrjú svefnherbergi, eldhús með góðum
innréttingum og tækjum sem er opið við stóra stofu,
baðherbergi með sturtuklefa og tengt fyrir þvottavél.
Pergo parket á stofu og herbergjum, ﬂísar á eldhúsi
og baðherbergi. Stór timburverönd með miklu útsýni.
Geymsluskúr. 5.500 fm eignarland. Verð 24,9 millj.

Malarás - 110 Reykjavík

Þrastarlundur - 210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endurnýjað 234 fm tengihús á tveimur hæðum ásamt bílskúr, þ.e. aðalhæðin er 130 fm, kjallari er 73 fm og bílskúr 31
fm. Húsið skiptist þannig: Á aðalhæð er forstofa, hol, gestasnyrting, setu- og borðstofa aðskildar með arni, eldhús með góðum innréttingum og tækjum, baðherbergi nýlega endurnýjað á vandaðan hátt, þrjú svefnherbergi. Steinskífa og parket á gólfum. Í kjallara er stórt
alrými/stofa, svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Innangengt í bílskúr úr forstofu. Fallegur garður með timburverönd og miklum
gróðri. Verð 66,5 millj.
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð
2014, ekinn 33 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 4.690.000. Flottur 7 manna
Rnr.380745.

MERCEDES-BENZ Ml 350 Bluetec
4matic . Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.390.000.
Rnr.990883.

MERCEDES-BENZ E 280 4matic (092).
Árgerð 2007, ekinn 105 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000. Skoðar öll
skipti! Rnr.336811.

Toyota Land Cruiser 120 VX 38”.
Árgerð 2005, ekinn 92 Þ.Km, Dísel,
Sjálfskiptur. Verð 6.490.000. Glæsilegt
eintak... Rnr.336450.

Mitsubishi Outlander ‚04. Ek.146þ.
Beinsk. 2.0l. Nýskoðaður og smurður.
Nýleg tímareim. Góð vetrardekk fylgja.
Dráttarbeisli. Verð 790þús. S. 8206459
BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head
up display, leður, lúga, hlaðinn
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð
3.990.000. Rnr.118879. Er í salnum,

Subaru Forester. Árgerð 2003, ekinn
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.090.000. Tilboð 790.000.- Stgr
Rnr.336824.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað
lau
www.100bilar.is

TOYOTA AVENSIS S/D SOL 1.794
cc, sjálfskiptur, akstur 120þ, árg ‚05.
Engin skipti. Verð: 1.390þ Uppls. í s.
660-1364

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
HONDA Cr-V. Árgerð 2008, ekinn
113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.090.000. Rnr.210509.

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

AUDI A4 Limousine. Árgerð 2012,
ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.890.000. Rnr.210490.

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

SUZUKI Grand Vitara Premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012,
ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
4.090.000. Rnr.240107.

M.BENZ G 320 cdi. Árgerð 2007,
ekinn 105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.490.000. Skoðar öll skipti !
Rnr.371972.

M.BENZ E 200 ngt metan. Árgerð
2009, ekinn 55 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000.- TILBOÐ
3.790.000. Rnr.336116.

Mazda Millenia 4dr. s. Árgerð 2001,
ekinn 224 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 790.000. Tilboð 390.000.- Stgr
Rnr.336832

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

Opel Zafira-a comfort. Árgerð 2005,
ekinn 206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.090.000. Tilboð 690.000.- Stgr
Rnr.336825

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is
Chrysler Town - Country lxi 4x2.
Árgerð 2005, ekinn 70 Þ.Mílur, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Tilboð
1.190.000.- Stgr Rnr.336803
CHEVROLET Volt exclusive. Árgerð
2011, ekinn 33 Þ.KM, rafmagn,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000. Mjög
hagkvæmur rafmagnsbíll ! Rnr.380563.

SKODA Octavia. Árgerð 2005, ekinn
166 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
950.000. Rnr.210493.

Toyota Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2006,
ekinn 218 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 790.000. Tilboð 590.000.- Stgr
Rnr.380788.
Til afgreiðslu strax KTM 450 EXC árg.
2015 6 gíra, EFI, rafstart, vökvakúpling
ofl. Vinsælasta Enduro hjólið á Íslandi.
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum.
Verð: 1.889.900,- stgr.

MERCEDES-BENZ C 180 . Árgerð 2001,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.590.000. Rnr.161149.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

KIA Sorento EX Luxury 2.5 turbo
diesel. Árgerð 2006, ekinn 113 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000.
Rnr.990878.

KIA Sorento. Árgerð 2007, ekinn
123 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.210442.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

SUZUKI SX4 GLX 10/2007, ekinn
39 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.890.000.
Raðnr.252543 á www.BILO.is - Er í
salnum hjá okkur.

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

CLUB CAR Golfbíll. Árgerð 2014,
ekinn 1 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 1.370.000.- TILBOÐ 1.190.000.
Rnr.286459.

til sölu

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Land cruiser 120 gx. Árg. 2004,
ekinn 186 þús, dísel, sjálfskiptur, engin
skipti, verð 2.800.000, sími 8451700.

HYUNDAI I30 STYLE. Árg. ‚08, ek. 112
þ.km. sjálfsk, ný sk. 2015. Ásett verð
er 1790 þ. óska eftir tilboðum. Uppl. í
síma 867-7260.

M.BENZ 612d vario 4x2. Árgerð 1997,
ekinn 99 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
890.000. gott húsbílaefni Rnr.156539.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

Ford F-150 Lariat árg. ‚05 Ek. 135 þ.
km. Sjsk. Ný dekk. Sk 2015. Verð 1.990
þús. eða tilboð, engin skipti. Uppl. sími
8659463.

Save the Children á Íslandi

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.
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Sendibílar

Húsbílar
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Mótorhjól

MAZDA RX - 8 2005 . Ek. 101
þ.km. Verð 1.790 þ. Stendur á Nýja
bílahöllin Rnr.: 219808
Til sölu Kia jeppi árg.‘98, Sk. 15.
ek.155 þ.km. ný tímareim. Verð 180
þús. S. 849-5410.

VW Passat, árg. 2004, ek. 150þ. beinsk.
ný skoðaður 2015, verð 690þ. s: 6953772.

VERTU SÝNILEGUR Í
UMFERÐINNI !
Lazer Corsica hjálmur á sérstöku
tilboðsverði. 39.900 Lokaður hjálmur
með innbyggðu sólgleri og hægt
að taka kjálkann af. VDO Verslun
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

SENDIBÍLAR

Infinity. árg. 2007, ek.100þkm,
ledur,bakkmyndavél ogmfl. s. 8993433

Lítill og þæginlegur sendibíll til sölu.
Mundi henta vel sem verkfærabíll
Iðnaðarmann. Einnig gæti fylgt
stöðvaleifi. Uppl. í s. 8991837

Til sölu VW. Caddy, árg.‘05, ek. 160
þ.km. V. 790 þ. Uppl. í s.899 5865.

FORD F150 ÁRG 2006 + SUN
LITE PALLHÝSI TIL SÖLU

VW GOLF COMFORTLINE
RENAULT MEGANE SPORT TOURER,
Árg. 2008, ek. 146þús km, sjálfskiptur.
Verð kr. 950.000. Sími 696-3127.

Til sölu VW GOLF COMFORTLINE.
Árg.12/2006, ek. 85 þ.km. Skoðaður
‚14, ljósgrár, 5 dyra, beinsk, álfelgur
& glertopplúga. Verð 1.390 þ./tilboð.
Uppl. í S. 694 6445.

Hópferðabílar

King Ranch árg 2006,umboðsbíll,
ekinn 119.000 km. Upptekin sjálfsk.
Vel með farinn. Fylgir palllok. Sun Lite
pallhýsi 2009 7 fet. Ásett 3.990.000,S: 691 2361

Ford transit með deadlif húsi árg 2006
ek 32 þ. km glæsilegur bíll uppl í síma
8995189

Yamaha FJR 1300 árg. 2005 til sölu,
ekið 23þ.km, verð: 1.450.000,- stgr.
uppl. í síma 660 9921

volkswagen golf 1400 árg 14 ek 5000
km sjálfsk. uppl 8995189

HÓPFERÐABÍLAR
-SKÓLABÍLAR

0-250 þús.

til sölu

Höfum eftirtalda bíla til sölu

DRAUMA BÍLLINN!
ÞESSI GLÆSIKERRA ER TIL
SÖLU.
Toyota Hilux m/húsi, breittur 31”
Ár. 2000. ek. 200þús Disel. Góð
þjónustubók. Nýsk. Engin skipti aðeins
staðgreiðsla. Tilboð! Uppl. í s. Kara
8216613

Til sölu Rafskutla Go-Go Elite. 3 ára
gömul, er eins og ný. Nýr rafgeimir.
Verð :120 þús. Uppl. Í s : 8957887

Nizzan Almera. Árgerð 99, ek.159 þ.
Nýsk. Tilboð 250 þ.kr. Möguleiki 100%
fjármögnun hjá Netgíró. uppl. í síma
775-6511

Mercedes Bens árgerð 1996 42
farþega Mercedes Bens Sprinter
2001 18+1 farþega Mercedes
Bens Sprinter 2002 18+1 farþega
Volsvagen Caravelle árgerð
2008 10 farþega Tilboð óskast í
bifreyðarnar
Allar nánari upplýsingar veittar í
síma 8406520

Vörubílar

Bílar óskast

HONDA CR-V Executive
FLOTTUR OG SPARNEYTINN

BMW X5 árgerð 2003, innfluttur 2006,
diesel, sjálfskiptur Gott eintak. Ásett
verð 2.790 þús.kr. gsm 863 9121.

Renault Clio Expr.með Dynam. útliti.
Beinskiptur. Árgerð 2013, ek.17þ.km.
17” álfelgur, 90hö, „grænn bíll”,media
nav m.snertiskjá, bluetooth o.fl.
Frábær bíll, selst v/flutninga. Verð
2.340þ. Hafið samband í gegnum rut@
notando.is eða 895-4565

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Nýskráður 1/2013, ekinn 12 þús.km, dísil, sjálfskiptur, fjarlægðarskynjarar að framan og aftan, leðurinnrétting, vindskeið.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
Óska eftir 6 hjóla vörubíl með stól og
sturtupalli, má vera með krana. Uppl.
821-1125

Þjónustuauglýsingar
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viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Vinnuvélar

Teppahreinsun, gluggahreinsun,
flutningsþrif, húsgagnahreinsun,
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762
og www.gluggahreinsir.is

Spádómar

Hljóðfæri

Spái í Tarot og bolla tek heim og í
gegnum síma. Ein af þeim bestu.
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

Pípulagnir

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

PÍPULAGNIR

Óska eftir fleyg, ripper og ýmsum
stærðum af skóflum á 14 tonna
beltagröfu S60 Hraðtengi Sími: 8211125

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

HEILSA

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Heilsuvörur

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Trésmíði

Garðyrkja

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.
Til sölu góður 3 öxla vélavagn Skoða
skipti á 2 öxla Sími: 821-1125

Önnur þjónusta

Harmonikur og
harmonikkugeisladiskar í
úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús.
Harmonikukennsla. Borsini Super
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 &
660 1648.

Námskeið

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT
& SELT
VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Bílaþjónusta

Til sölu

Bókhald

Verslun

Gref fyrir dreni og skolpi. Fjarlægi efni
og kem með nýtt. Einnig steinsögun,
kjarnaborun og pallasmíði, gerum
klárt undir hellulögn. Vönduð
vinnubrögð. S. 863 1291.

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG
KONUR FÁ MIKLU MEIRA
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ
WE-VIBE

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Vinsælasta unaðstæki meðal para
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar
fáanlegar. Millifærsla - greiðslukort netgíró www.hush.is

Málarar

QUIXX er ódýr og einföld lausn sem
gerir bílljósin eins og ný. Skoðaðu
úrvalið á www.quixx.is

Vel með farið Yamaha píanó til sölu.
Selst á hálfvirði. Uppl. í s: 896-0228

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. S. 824
1238.
Ódýr garðsláttur og almenn garðyrkja.
Halldór garðyrkjuma. 6981215.

ERU LJÓSIN Á BÍLNUM
ORÐIN
GUL OG MÖTT ?

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
Alhliða málningarþjónusta. Tilboð eða
tímavinna. S. 778 0100.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð.
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

ÁSTANDSKOÐUN
Ertu að fara að kaupa bíl?
Látttu greina ástand bílsins með
söluskoðun Frumherja.
Tímapantanir í 570-9090

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

Til Sölu Rafstöð 35HK á hjólum. Dísel
CAT. Selst með eða án kerru. Biluð vél.
Uppls. s. 893-3087.

SENDIBILL.IS

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587
5976.

Húsaviðhald

Óskast keypt

Blaðberinn
bíður þín

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

ÞJÓNUSTA

Nudd
Hreingerningar

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

til sölu

til sölu

Óska eftir að kaupa steðja á
þyngdarrbilinu ca. 7Kg til ca. 15Kg.
Nýtt eða notað. Uppl. í síma 865 8885
eða sendið tilboð á: einarkol@simnet.
is með Steðji í efnislínu (Subject).

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