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Framkvæmdastjóri þróunarverkefna
Aurora velgerðasjóður var stofnaður 23.
janúar 2007 að frumkvæði hjónanna
Ingibjargar Kristjánsdóttur landslagsarkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa.
Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að
og styrkja menningar- og velgerðamál
á Íslandi og erlendis. Frá stofnun hefur
sjóðurinn og stofnendur hans veitt yfir
600 milljónir króna að jöfnu til verkefna
á Íslandi og í Afríku, einkum til Sierra
Leone. Fram til þessa hefur mestur hluti
þróunaraðstoðar sjóðsins verið í samstarfi
við UNICEF, en yfir 66 skólar hafa verið
byggðir í Sierra Leone, tæplega 300
kennarar notið aðstoðar o. fl. Í Malavi
byggði Aurora sérstaka sjúkraálmu fyrir
börn. Þess utan hefur sjóðurinn styrkt
fjölda smærri verkefna.
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á
heimasíðu hans www.aurorafund.is

Aurora velgerðasjóður hyggst ráðast í nokkur metnaðarfull verkefni í Sierra Leone á komandi
misserum. Til að stýra þróunarverkefnum Aurora er leitað að framkvæmdastjóra sem sér um
daglega stjórnun þessa verkefnis.
Staðan heyrir beint undir stjórnarformann sjóðsins. Stjórn sjóðsins er skipuð fjórum einstaklingum,
öllum búsettum erlendis. Framkvæmdastjórinn hefur aðsetur í Lausanne í Sviss en dvelur að jafnaði
um 6 mánuði á hverju ári í Sierra Leone.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Dagleg stjórnun og rekstur verkefnisins
t Undirbúningur, eftirlit og eftirfylgni með
framkvæmd verkefna
t Áætlanagerð
t Skýrslur og greinargerðir
t Samskipti við stjórnvöld og stofnanir á
ýmsum stjórnsýslustigum í Sierra Leone
t Samvinna og samskipti við framkvæmdaaðila þróunarverkefna og hagsmunaaðila
t Samskipti og samvinna við fulltrúa annarra
veitenda þróunaraðstoðar

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi
t Þekking og reynsla af aðferðafræði
verkefnastjórnunar
t Mjög góð enskukunátta er mikilvæg
t Reynsla af stjórnunarstörfum
t Mjög góð samskiptahæfni
t Aðlögunarhæfni, frumkvæði og öguð
vinnubrögð
t Þekking og reynsla af þróunarsamvinnu
er til bóta

Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem hefur náð góðum árangri í starfi og langar að takast á við nýjar áskoranir
á sviði þróunarmála á erlendri grund.

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@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 og umsóknir sem trúnaðarmál.
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Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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FRAMKVÆMDASTJÓRA
Gagnaveita Reykjavíkur auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Leitað er að reyndum stjórnanda og leiðtoga sem
hefur eldmóð og áhuga til að stýra Gagnaveitunni inn í nýja tíma.
Gagnaveitan er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur og á hún og rekur
umfangsmikið ljósleiðarakerﬁ á Suðvesturlandi. Starfsmenn eru 30
talsins og ársvelta stefnir í tvo milljarða króna.
Starfssvið framkvæmdastjóra:

Stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins og gætir jafnvægis milli
samfélagslegra, fjárhagslegra og umhverﬁslegra sjónarmiða.
Hrindir í framkvæmd stefnu fyrirtækisins og framtíðarsýn.
Ber ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun,
fjármálastjórnun og þekkingar- og starfsmannastjórnun.
Ber ábyrgð á framkvæmdum á vegum fyrirtækisins
og öryggismálum starfsmanna.
Ber ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn,
birgja og aðra hagsmunaaðila.

PIPAR\TBWA • SÍA

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Þekking á sviði fjarskiptamála er kostur.
Reynsla úr sambærilegu starﬁ er kostur.
Leiðtoga- og stjórnunarhæﬁleikar auk færni í að móta
og innleiða framtíðarsýn.
Hæfni í að styðja öﬂugan hóp samstarfsmanna til ábyrgðar og nýta
hæﬁleika allra starfsmanna með samráði og upplýsingaﬂæði.
Samskipta- og tjáskiptahæﬁleikar, greiningarhæfni, metnaður,
frumkvæði og heilindi.
Sótt er um starﬁð á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan.
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri, sem veitir
nánari upplýsingar á: starf@gagnaveita.is.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Bæði konur og karlar
eru hvött til að sækja um starﬁð.
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Sölumaður tæknilausna

Atvinna!

Við leitum að rafmagnsmenntuðum einstaklingi með mikinn áhuga
á sölustörfum, fyrir starfstöð okkar í Reykjavík
Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 en árið
1998 var opnuð önnur skrifstofa í Reykjavík. Nortek
hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á sviði
öryggis og tæknimála.
Hjá fyrirtækinu starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir
starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

Nortek leggur áherslu á:
UGóða framkomu og stundvísi
UrumkvCði í starw
UGetu til að vinna sjálfstætt og skipulega undir álagi
UHreint sakavottorð
/isÛiÀsÕÀÛsÕÃÕ?iÌv>}s>vÕÀJÀÌi°Ã°
?>ÀÕ««ßÃ}>Àv?ÃÌ ?$>w?Ã>{xxÓäää?
ÃÀvÃÌvÕÌ>°

Kjötafuraðstöð KS er framsækinn og afkastmikill
vinnustaður sem vill bæta við sig öflugum starfsmanni í
stórgripaslátrun og úrbeiningu. Bæði kemur til greina að
ráða nema og eða vanan einstakling.
Allar nánari upplýsingar veitir Edda í síma 455 4588 eða
sendið inn umsókn/fyrirspurn á edda.thordardottir@ks.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2014.

Nortek ehf Ѵ Eirhöfði 13 & 18 Ѵ110 Reykjavík Ѵ Hjalteyrargata 6 Ѵ 600 Akureyri ѴVtPLѴnortek.is Ѵ nortek@nortek.is

Fjölbreytt starf í boði
hjá tæknideild FARICE
HÆFNISKRÖFUR / VERKSVIÐ
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4KNIMENNTUN SEM NâTIST Ó STARFI
¨EKKING É )0 TKNI SKILEG
2EYNSLA AF REKSTRI )NTERNET JØNUSTU
+UNNÉTTA OG REYNSLA AF ALMENNRI FJARSKIPTATKNI
6EFFORRITUNARKUNNÉTTA ER KOSTUR
¨RØUN JØNUSTU
2ÉGJÚF VEGNA SÚLU
&ERALÚG FYLGJA STARFI INNANLANDS OG TIL ÞTLANDA
3TARFSMAUR ARF A SINNA BAKVÚKTUM
'Ø ENSKUKUNNÉTTA ER MIKILVG

Farice á og rekur tvo sæstrengi til
útlanda og sinnir þar af leiðandi nánast
allri gagnaumferð Íslands við útlönd.
Viðskiptavinir Farice eru fjarskiptafélög
og viðskiptavinir gagnavera sem eru
sívaxandi þáttur í starfseminni. Farice
býður Internet þjónustu og almenna
gagnaﬂutningsþjónustu og rekur eigin
kerﬁ til þess. Hjá félaginu eru rekin SDH
og bylgjulengdarkerﬁ ásamt Cisco IP/
MPLS kerﬁ bæði innanlands og erlendis.
Hjá Farice starfa í dag 7 manns en hluta
starfseminnar er úthýst.

Umsóknarfrestur er til 22. desember.
Umsóknir sendist á starf@farice.is
Smáratorg 3, 14. hæð 201 Kópavogur www.farice.is

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg.
Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg, í næsta nágrenni við Fossvogsdalinn.
Leikskólinn er Grænfánaskóli og unnið er eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John Dewey. Í leikskólanum er lögð áhersla
á lýðræðislega stjórnun með samstarfi allra sem mynda samfélag Garðaborgar, þ.e. barna, foreldra og starfsfólks.
Mikil áhersla er lögð á virkt foreldrasamstarf í leikskólanum. Aðal leikefni leikskólans er opinn efniviður í ýmsum myndum, s.s.
einingakubbar. Gildi Garðaborgar er hugrekki og einkunnarorðin eru lýðræði – barnasáttmáli – efniviður.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að þróa og leiða uppeldis- og menntastarf
í Garðaborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2015. Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, sími 411 1111.
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.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. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin
fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

(PE WWLKpUDèVGyPDUD
ODXVWWLOVHWQLQJDU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL GyPDUD YLè +pUDèVGyP 5H\NMDYtNXU WLO
VHWQLQJDUIUiMDQ~DUWLORJPHèVHSW
YHJQDOH\¿VVNLSDèVGyPDUD0LèDèHUYLèDèVHWWYHUèL
tHPE WWLèKLèI\UVWDHIWLUDèGyPQHIQGVHPIMDOODUXP
K IQL XPV NMHQGD XP GyPDUDHPE WWL  KHIXU ORNLè
VWDU¿VtQX/DXQHUXVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièV
8PV NMHQGXU VNXOX IXOOQ JMD VNLO\UèXP  PJU 
JU ODJD XP GyPVWyOD QU  ÈVNLOLè HU Dè t
XPVyNQNRPLIUDPXSSOêVLQJDUXP PHQQWXQRJIUDP
KDOGVPHQQWXQ UH\QVOXDIGyPVW|UIXP UH\QVOX
DIO|JPDQQVVW|UIXP UH\QVOXDIVWMyUQVêVOXVW|UIXP
  UH\QVOX DI IU èLVW|UIXP VV NHQQVOX RJ |èUXP
DNDGHPtVNXP VW|UIXP RJ XSSOêVLQJDU XP ~WJHIQDU
ULWUêQGDU JUHLQDU RJ E NXU IU èLOHJD I\ULUOHVWUD
RVIUY   UH\QVOX DI VWMyUQXQ   UH\QVOX DI |èUXP
DXNDVW|UIXPVHPQêWDVWGyPDUDHIQLVVYLQQXtWHQJVO
XPYLèXQGLUE~QLQJODJDVHWQLQJDURÀ XSSOêVLQJDU
XP DOPHQQD RJ VpUVWDND VWDUIVK IQL   XSSOêVLQJDU
XP DQGOHJW DWJHUYL RJ VMiOIVW èL t YLQQXEU|JèXP RJ
  XSSOêVLQJDU XP WYR I\UUYHUDQGLQ~YHUDQGL \¿U
PHQQVDPVWDUIVPHQQ VHP JHWD YHLWW E èL PXQQOHJD
RJ VNULÀHJD XSSOêVLQJDU XP VW|UI RJ VDPVWDUIVK IQL
XPV NMDQGDRJ DèUDUXSSOêVLQJDUVHPYDUSDèJHWL
OMyVL i IDJOHJD HLJLQOHLND RJ I UQL XPV NMDQGD VHP
PiOLVNLSWDI\ULUVW|UIKpUDèVGyPDUD
0Hè XPVyNQ VNDO I\OJMD HIWLU ìYt VHP YLè i   DIULW
DI SUyIVNtUWHLQXP   DIULW GyPD t PXQQOHJD ÀXWWXP
PiOXPVHPXPV NMDQGLKHIXUVDPLèDWNY èLtVtèXVWX
PiQXèL DIULWDIVWHIQXRJJUHLQDUJHUètPiOXP
VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè RJ ÀXWW PXQQOHJD
VtèXVWXPiQXèL DIULWDI~UVNXUèXPVWMyUQYDOGD
VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè VtèXVWX  PiQXèL RJ
  ~WJH¿Q IU èLULW RJ OMyVULW DI WtPDULWVJUHLQXP XP
V NMHQGD ëHVV HU yVNDè Dè ì U WtPDULWVJUHLQDU VHP
KDIDYHULèULWUêQGDUYHUèLDXèNHQQGDU |QQXUJ|JQ
VHPYDUSDOMyVLiIDJOHJDI UQLXPV NMDQGDWLOVWDUID
VHPKpUDèVGyPDUL
7LO ìHVV Dè KUDèD DIJUHLèVOX XPVyNQD RJ EUpIDVNLSW
XPHUiVNLOLèDèXPV NMHQGXUJH¿XSSQHWIDQJVHP
QRWDè YHUèXU WLO Dè HLJD VDPVNLSWL YLè XPV NMHQGXU
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
VHWQLQJXOLJJXUI\ULU
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX
6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN RJ t SyVWKyO¿è
SRVWXU#LUULVHLJLVtèDUHQMDQ~DU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
GHVHPEHU
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heimkaup.is

ëMyQXVWXRJGUHL¿QJDUVWMyUL
+HLPNDXSLV
Við óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi sem mun gegna
veigamiklu hlutverki hjá fyrirtækinu. Viðkomandi mun sjá til
þess að allt sem snýr að viðskiptavinum sé í lagi ...og ef
eitthvað fer úrskeiðis sé það lagað hið snarasta!
)\UVWRJVtèDVWEHUìMyQXVWXRJGUHL¿QJDUVWMyULiE\UJèiìYt
að viðskipavinir Heimkaup.is séu ánægðir.
• Hann ber ábyrgð á öllum ferlum sem snerta viðskiptavini
og tryggja að ferlarnir séu þannig úr garði gerðir að þeir
fyrirbyggi að mistök geti átt sér stað og að viðskiptin
við Heimkaup.is fari fram úr væntingum viðskiptavina.
• Hann ber ábyrgð símsvörun og tölvupóstsamskiptum
við viðskiptavini.
• ëMyQXVWXRJGUHL¿QJDUVWMyULEHUiE\UJèiDèVHQGLQJDU
séu tilbúnar til útkeyrslu tímanlega og að sendlar skili
öllum sendingum af sér á réttum tíma.
• Hann sér einnig um samskipti við birgja vegna bilaðra
og/eða gallaðra vara.
Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður og einstaklega
góður í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að sýna
frumkvæði og geta unnið sjálfstætt sem og í hóp og hafa
ríka þjónustulund. Þetta er einstaklingur sem gerir það sem
þarf að gera, þegar það þarf að gera það til þess að klára
málin!

Er eðlisfræði
þitt fag?
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar eftir eðlisfræðikennara til
starfa við Tæknimenntaskólann í hálfa til eina stöðu á vorönn 2015.
Menntunarkröfur eru BSc-próf í eðlisfræði, efnafræði,
tæknifræði, rafmagnsfræði, vélaverkfræði eða verkfræði
auk kennsluréttinda.

Reynsla af sambærilegum störfum æskileg en ekki nauðsynleg.
Áhugasamir skili inn umsóknum til
Sævars Ríkharðssonar (saevar@heimkaup.is)
fyrir 23.12.2014

Keyrum út 7 daga
vikunnar

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á
tskoli.is/storf-i-bodi. Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendar til
Kolbrúnar Kolbeinsdóttur skólastjóra Tæknimenntaskólans á
kk@tskoli.is. Umsóknarfrestur er til 19. desember 2014.

www.tskoli.is
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Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni
í uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri.
Góð laun í boði. 100% starfshlutfall
Starﬁð felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta,
Bíla glugga oﬂ. Stundvísi, vandvirkni, bílpróf, og reynsla af
sambærilegu starﬁ nauðsynleg.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
velmerkt@velmerkt.is
Upplýsingar í síma 412-7878
Axel/Kristjana

Innkaupastjóri
Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öﬂugann
innkaupastjóra. Starfssvið innkaupastjóra er yﬁrumsjón með
öllum innkaupum fyrirtækisins, bæði erlendum og innlendum,
tollafgreiðslum, verðútreikningum og bókun birgða á lager.
Innkaupastjóri hefur einnig umsjón með birgðaeftirliti og
birgðabreytingum á lager og þarf að vera fær um að greina
birgðir með ýmsum aðferðum. Leitað er eftir einstaklingi sem
er röggsamur, töluglöggur og ﬂjótur að koma auga á lausnir.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Aðstoðarskólameistari
óskast

Viðskipta-, verkfræði- eða tæknifræðimenntun með
áherslu á vörustjórnun
Reynsla af innkaupastjórnun skilyrði
Gott vald á íslensku og ensku
Frumkvæði og útsjónarsemi
Reynsla/áhugi á matreiðslu og matvælum er kostur
Góð almenn tölvukunnátta áskilin.
Færni í Navision og innkaupakerfum er kostur

Viðkomandi þarf að geta starfað í hóp og þarf að eiga auðvelt
með mannleg samskipti. Ráðið verður í starﬁð sem fyrst.
Upplýsingar um starﬁð veitir Páll Arnar í síma 568 5300.
Umsóknir um starﬁð sendist á netfangið pall@eggert.is
fyrir 22. desember n.k.

EGGERT KRISTJÁNSSON HF. SÉRHÆFIR SIG Í
INNFLUTNINGI, SÖLU OG DREIFINGU FYRIR
MATVÖRUVERSLANIR, LYFJAVERSLANIR, MÖTUNEYTI,
VEITINGAHÚS OG FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ.

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

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, leitar að aðstoðarskólameistara.
Tækniskólinn starfrækir 11 undirskóla sem eru sjálfstæðir þegar kemur að skipulagi
náms og kennslu en rekur sameiginlega grunnþjónustu. Aðstoðarskólameistari er
staðgengill skólameistara og tekur virkan þátt í daglegum rekstri skólans, auk þess
að hafa umsjón með námsstjórn.
Hæfnikröfur eru meðal annars:
•

Menntun sem nýtist í starfi

•

Reynsla af skólastarfi

•

Áhugi og þekking á atvinnulífinu

•

Reynsla af teymisvinnu

•

Áhugi á þróun skólastarfs

•

Kraftur og frumkvæði

hefur þú áhuga
á hafinu?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með
áhuga og þekkingu á málefnum hafsins. Um er
að ræða framtíðarstarf. Í boði er krefjandi starf í
frjóu umhverfi sérfræðinga, þar sem áhersla er
lögð á opin samskipti, þverfaglega vinnu, erlent
samstarf og möguleika á að hafa áhrif á þróun
starfs.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur
til þess er að finna á starfatorg.is og
umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á tskoli.is/storf-i-bodi
Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og sendast til Jóns B. Stefánssonar skólameistara á
jbs@tskoli.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
Konur sem karlar eru hvött til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30.
desember 2014. Umsóknir skulu sendar
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut
24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is
www.tskoli.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

NÝ TÆKNIFÆRI
HJÁ NÝHERJA

Við leitum að öflugum liðsmönnum
Sérfræðingur í afritunarlausnum

Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum

Liðsmaður við ráðg jöf og innleiðingu á IBM öryggis- og afritunarlausnum
viðskiptavina auk samvinnu við IBM development við þróun og önnur verkefni sem
teng jast starfinu. Leitað er að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á tæknimálum
og hefur gaman af því að gera viðskiptavini ánægða með úrvals ráðg jöf.

Sérfræðingur til að samþætta, þróa og innleiða ný hugbúnaðarkerfi hjá
viðskiptavinum Nýherja.

Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla og þekking á UT þjónustu
• Þjónustulund og hæfileiki til að starfa í hóp
• Reynsla af Tivoli Storage Manager (TSM) og Linux/Unix er kostur
• Reynsla af gagnagrunnum og skýrslugerð með BI verkfærum er kostur
• Tæknilegar vottanir eru kostur

Helstu verkefni:
• Samþætting, þróun, innleiðing
og rekstur hugbúnaðarlausna
• Tengingar og samþætting við
skýjaþjónustur

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Háskólamenntun eða sambærilegt sem
nýtist í starfi
• Þekking á Active Directory og ADFS
• Þekking á gagnagrunnum
• Reynsla af hugbúnaðarþróun

Sérfræðingur í aðgangsmálum

Tæknimaður í hljóð- og myndlausnum

Sjálfstæður og útsjónarsamur sérfræðingur sem getur tekið þátt í þróun á
aðgangsmálum með áherslu á öryggi og hefur áhuga á að tileinka sér nýjungar og
takast á við krefjandi verkefni.

Þjónustuframsýnn liðsmaður til að starfa í hljóð- og myndlausnum. Sérhæfir sig í
lausnum m.a. fyrir fundarherbergi, sali, verslanir, ráðstefnusali og verslunarmiðstöðvar.

Helstu verkefni:
• Almenn aðgangsmál
• Samvinna við kerfisstjóra í
tæknilegum verkefnum
• Umsýsla á Identity Management
kerfi
• Vera leiðandi í aðferðafræði við
aðgangsstýringar

Hæfniskröfur:
• Þekking á aðgangsstýringum og kröfum
varðandi aðgangsmál
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Þekking/skilingur á aðgangskröfum
PCI:DSS og ISO 27001 er kostur
• Reynsla af forritun (scripting) er kostur
• Þekking á sjálfsafgreiðslukerfum (selfservice) er kostur

Helstu verkefni:
• Uppsetning og rekstur á hljóð- og
myndbúnaði
• Greining og úrlausn vandamála í
hljóð- og myndbúnaði
• Ýmis þjónusta á sviði hljóð- og
myndlausna

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum
viðskiptavina
• Menntun á sviði rafvirkjunar eða
rafeindavirkjunar kostur
• Góð þekking og reynsla af hljóð- og
myndbúnaði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og stundvísi

Tæknimaður á þjónustuborði

Þjónustufulltrúi í þjónustuveri

Sjálfstæður og útsjónarsamur liðsmaður sem getur sinnt almennri notendaþjónustu í
gegnum síma. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að tileinka sér nýjungar og takast á við
krefjandi verkefni.

Sjálfstæður og þjónustulipur liðsmaður sem getur sinnt almennri notendaþjónustu,
greint og brugðist við almennum fyrirspurnum. Starfið er afleysing í 1 ár með
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Helstu verkefni:
• Almenn notendaþjónusta við
viðskiptavini
• Uppsetningar og viðgerðir á
tölvu- og prentbúnaði
• Umsýsla með póstlausnir
og viðskiptahugbúnað á
snjalltækjum
• Samvinna við kerfisstjóra í
tæknilegum verkefnum

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum
viðskiptavina
• Góð þekking á Windows stýrikerfum auk
MacOS og Linux þekking er kostur
• Reynsla af helstu snjalltækjum, Android,
iOS, Blackberry er kostur
• Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar
vottanir t.d. Microsoft gráður eru kostur

Helstu verkefni:
• Almenn notendaþjónusta við
viðskiptavini
• Símsvörun allra fyrirspurna
viðskiptavina
• Grunntæknileg aðstoð í síma
• Eftirfylgni og frágangur verkefna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum
viðskiptavina
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Þolinmæði og sveig janleiki
• Þekking á tölvum og tengdum búnaði
• Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar
vottanir kostur

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is.
Sækja þarf um öll þessi störf á nyherji.is/atvinna, eigi síðar en 21. desember. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móðurfélaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 490.
Dótturfélög Nýherja eru TM Software og Applicon á Íslandi, auk Applicon í Svíþjóð.

BORGARTÚNI 37
SÍMI 569 7700
WWW.NYHERJI.IS

6

13. desember 2014 LAUGARDAGUR

| ATVINNA |

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Rannsóknarstaða
Geislafræðingar
Ræstitæknar
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Lektor í samskiptafræði
Lýðheilsu- og íþróttakennari
Eftirlitsmaður
MST þerapisti
Rafvirki
Sjúkraliði
Læknakandídatar
Skrifstofumaður
Sjúkraþjálfarar
Sérhæfður starfsmaður
Embætti héraðsdómara
Sjúkraliði
Framh.skólakennari, efnafræði
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Forðafræðingur

Þjóðminjasafn Íslands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Tollstjóri
Umhverfisstofnun
Hagstofa Íslands, fyrirtækjasvið
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Vinnueftirlitið, fyrirtækjaeftirlit
Barnaverndarstofa
Landspítali, viðhaldsdeild
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, öryggisdeild
Landspítali, sjúkraþjálfun
Landspítali, sjúkraþjálfun Grensási
Innanríkisráðuneytið
HSS, hjúkrunardeild Víðihlíð
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Landspítali, speglunardeild
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, göngudeild BUGL
Íslenskar orkurannsóknir

Reykjavík
Austurland
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grindavík
Ólafsfjörður
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík

201412/960
201412/959
201412/958
201412/957
201412/956
201412/955
201412/954
201412/953
201411/911
201412/952
201412/951
201411/900
201412/950
201412/949
201412/948
201412/947
201412/946
201412/945
201412/944
201412/943
201412/942
201412/941

BAKARI ÓSKAST
Bláa kannan – kafﬁhús í miðbæ Akureyrar óskar eftir
bakara / Konditora í 100% starf
Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur og
áreiðanlegur.
Góður í mannlegum samskiptum og geta unnið undir álagi.
Þeir sem hafa áhuga vinsamlega sendið umsóknir til:
Bláa kannan, Hafnarstræti 96, 600 Akureyri eða á netfangið: blaakannan@internet.is
Nánari upplýsingar í síma: 461 4600

Hjúkrunardeildarstjóri
speglunardeildar
Starf hjúkrunardeildarstjóra á speglunardeild Landspítala er
laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá
1. febrúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr.
2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni,
stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um málefni hjúkrunar.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri aðgerðasviðs.
Á deildinni fara fram speglanir á meltingavegi, holsjárómanir,
myndhylkisrannsóknir og berkjuspeglanir, ýmist í greiningar- eða
meðferðarskyni. Nánari upplýsingar um starfsemi deildarinnar
má finna á heimasíðu spítalans, www.landspitali.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þróun hjúkrunar á deildinni
» Stuðla að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til
rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
» Ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
» Markvisst umbótastarf og þróun verkferla með skilvirkni
að leiðarljósi
» Tryggja að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu
í samræmi við fjárhagsáætlun

Orkuveita Reykjavíkur
er fjölbreyttur og
lifandi vinnustaður
fólks með mikla
þekkingu.
Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð
hvað snertir öryggi,
YLQQXXPKYHU¿RJ
möguleika til að
VDPUPDYLQQXRJ
VDPUPDYLQQXRJ
fjölskylduábyrgð.

Sérfræðingur í útboðum
og samningagerð
9LôyVNXPHIWLUVpUIUôLQJLWLOVWDUIDYLô~WERôVRJVDPQLQJDPiO
8PHUDôUôDNUHIMDQGLRJIM|OEUH\WWVWDUItJyôXVWDUIVXPKYHU¿
Innkaup og rekstrarþjónusta OR starfar sem þjónustueining á sviði
innkaupa fyrir dótturfélög samstæðunnar.
Starfs- og ábyrgðarsvið











Framkvæmd og úrvinnsla útboða
<¿UOHVWXURJDôVWRôYLôJHUô~WERôVJDJQD
Gerð innkaupa- og verksamninga
Þjónusta við innri viðskiptavini á sviði innkaupamála
Ráðgjöf um innkaupaleiðir

Menntunar- og hæfniskröfur





JAFNRÉTTISRÁÐ
Orkuveita Reykjavíkur
hlaut jafnréttisviðurkenningu
iULQRJ
8SSOåVLQJDUXPçMyQXVWXRNNDU
8SSOåVLQJDUXPçMyQXVWXRNNDU
Pi¿QQDiZZZRULV










Rík þjónustulund og samskiptafærni
+iVNyODPHQQWXQVHPQåWLVWtVWDU¿
VViVYLôLO|JYHUNWNQLHôDYLôVNLSWDIUôD
Reynsla af samningagerð kostur
Þekking á veitu- og virkjanarekstri kostur
Gott vald á íslensku og ensku
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

1iQDULXSSOåVLQJDUYHLWLU%LUQD%UDJDGyWWLUVWDUIVèUyXQDUVWMyUL
tQHWIDQJLQXVWDUI#RULVç~VNLUXPiYHIQXPRNNDU
VWDUIRULV. Umsóknarfrestur er til og með 15. desember.

Orkuveita Reykjavíkur Bæjarhálsi 1

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»
»

Hjúkrunarfræðimenntun og íslenskt hjúkrunarleyfi
A.m.k. 5 ára starfsreynsla
Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
Reynsla í stjórnun er æskileg
Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
kennslu og vísindavinnu auk þess sem umsækjendur eru
beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. kynningarbréfi
með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
» Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs
Landspítala. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og
innsendum gögnum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast
Þórgunni Hjaltadóttur, mannauðsráðgjafa aðgerðasviðs,
C10, Landspítala Fossvogi.
» Upplýsingar veita Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136 og Alma D. Möller, framkvæmdastjóri,
netfang almam@landspitali.is, sími 543 1000.

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.

S: 5166000
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VIÐHALDSDEILD
Rafvirki

(UWXPHèiVWUtèXI\ULUPDWDUJHUè"

Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rafvirkja
á viðhaldsdeild. Starfshlutfall er 100%.
Húsnæði LSH er um 140 þúsund fermetrar á fjöldamörgum
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið er mjög fjölbreytt,
allt frá skrifstofuhúsnæði yfir í mjög sérhæfð rými sem hvergi eru
nema á sjúkrastofnunum. Í húsnæðinu er fjöldi tæknikerfa, allt
frá almennum húskerfum yfir í sérhæfð kerfi fyrir sjúkrastofnanir.

9LèOHLWXPDèIUMyXRJGXJPLNOXIyONLWLODèVWêUDIUDPOHLèVOXQQLtEDNDUtLQX
PDWYLQQVOXQQLRJP|WXQH\WLQXRNNDU
ÈHLWWKYDèDIìHVVXYLèXPìLJ"
yÈVWUtèDI\ULUOtIU QQLPDWDUJHUèRJEDNVWUL VNLO\UèL 
y5H\QVODRJPHQQWXQiVYLèLPDWUHLèVOXRJEDNVWXUV VNLOHJW 
yÈKXJLiDèE~DRJVWDUIDtVMiOIE UXVDPIpODJL VNLO\UèL 
y/|QJXQWLODèVNDUDIUDP~URJVNDSDOM~IIHQJDUpWWL~UKHLPVLQVEHVWD

Helstu verkefni og ábyrgð
Viðhaldsdeildin sér um viðhald alls húsnæðis Landspítala auk
þess að vinna að margs konar breytingum. Verkefnin eru því
fjölbreytt og krefjandi og oft unnin við aðstæður sem markast
af þeirri þjónustu sem spítalinn veitir.

KUiHIQL VNLO\UèL 
IQLWLODèYLQQDPHèIyONLPHèyOtNDQEDNJUXQQRJGUDJDIUDPìDè
EHVWDtKYHUMXPHLQVWDNOLQJ VNLO\UèL 

y+

$OODUQiQDULXSSOêVLQJDURJI\ULUVSXUQLUVHQGLVWWLOVYHUULUEHUJ#VROKHLPDULV

Hæfnikröfur

» Sveinspróf í rafvirkjun
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
» Geta sinnt daglegri stjórn samstarfsmanna í
afmörkuðum verkefnum
» Góð tölvukunnátta æskileg
» Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  GHVHPEHU 8PVyNQLU VHQGLVW i QHWIDQJLè VYHUULUEHUJ#VROKHLPDULV iVDPW
VWDUIVIHULOVVNUiRJN\QQLQJDUEUpIL)DULèYHUèXUPHèDOODUXPVyNQLURJI\ULUVSXUQLUVHPWU~QDèDUPiO

6yOKHLPDUKDIDVWDUIDèDèPDQQU NWXPKYHUILVRJPHQQLQJDUPiOXPtiUËE\JJèDUKYHUILQX6yOKHLPXPE~DRJVWDUIDXP
PDQQV5HNLQHUIM|Oì WWDWYLQQXVWDUIVHPLPHèJDUè\UNMXVW|èVNyJU NWDUVW|èYHUVOXQNDIILK~VLEDNDUtLPDWYLQQVOXRJ
JLVWLKHLPLOLÈVWDèQXPHUXVH[PLVPXQDQGLYLQQXVWRIXUOLVWDVPLèMDOHLUJHUèNHUWDJHUèYHIVWRIDMXUWDVWRIDRJVPtèDVWRID
0HQQLQJDUVWDIVVHPL HU IM|Oì WW RJ i 6yOKHLPXP HU OLVWK~V VêQLQJDUVDOLU K|JJP\QGDJDUèXU WUMiVDIQ NLUNMD IU èDVHWULè
6HVVHOMXK~VRJtìUyWWDOHLNK~V

» Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Upplýsingar veitir Jens Hjaltalín Sverrisson, rekstrarstjóri,
jensh@landspitali.is, sími 543 1785.

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

Skrifstofumaður í aðgangsstýringu
og úthlutun fataskápa
Laust eru til umsóknar starf skrifstofumanns á Öryggisdeild.
Starfshlutfall er 75%. Ráðið verður í starfið frá febrúar 2015.
Í starfinu felst útgáfa auðkenniskorta, veiting aðgangsheimilda
og umsjón/úthlutun fataskápa í búningsklefum spítalans.
Vinnutími 09:30 -15:30 virka daga.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að takast
á við krefjandi verkefni. Markmiðið er að veita góða og skjóta
þjónustu.

þjónustustjóri í frystigeymslu
eimskips í sundahöfn

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

»
»
»
»

Útgáfa auðkenniskorta
Veiting aðgangsheimilda
Myndatökur fyrir auðkenniskort
Skráning, úthlutun og umsjón með fataskápum
í búningsklefum.

Öﬂugur og ábyrgur einstaklingur óskast til framtíðarstarfa í frystigeymslu Eimskips í Sundahöfn.
Frystigeymslan er 3000 tonn og felst starfsemin aðallega í móttöku, geymslu og afgreiðslu á frystum afurðum
til inn- og útﬂutnings. Helsta ábyrgðarsvið þjónustustjóra er daglegur rekstur og stjórnun frystigeymslunnar.
Fyrir réttan aðila er því í boði fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf sem fylgja margvísleg tækifæri.

Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
Mannaforráð
Rekstur
Önnur tilfallandi störf

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Rík þjónustulund og jákvæðni
Hæfni í mannlegum samskiptum
Íslensku- og enskukunnátta
Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015.
» Starfshlutfall er 75%.
» Upplýsingar veita Viktor Ellertsson, mannauðsráðgjafi,
netfang viktore@landspitali.is, sími 543 1517 og Pálmi
Þór Ævarsson, deildarstjóri, netfang pamiaev@landspitali.is,
sími 543 1806.

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

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ólafur
Guðmundsson rekstrarstjóri í síma 825-2166.
Umsjón með ráðningunni hefur Helga Björnsdóttir,
mannauðsdeild Eimskips, í síma 525 7364,
netfang hbjo@eimskip.is.

Lyftararéttindi
Íslenskukunnátta
Enskukunnátta nauðsynleg
Færni í mannlegum samskiptum
Almenn tölvukunnátta
Góð þjónustulund og jákvæðni
Skipulagsfærni og hæfni til að vinna undir álagi
Nákvæm/sjálfstæð vinnubrögð
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur
Reynsla og þekking á sjávarútvegi og
vöruhúsarekstri er kostur

Við hvetjum áhugasama til að sækja um á heimasíðu félagsins, www.eimskip.is

Tekið er á móti umsóknum til og með 28. desember 2014.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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Skólaliði óskast
við Tækniskólann
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi
nemenda og húsnæðis.

Leikskólakennaramenntun æskileg.
Allar upplýsingar í síma 451 3277

Tæknimaður

Multivac A/S á Íslandi selur og þjónustar Multivac
pökkunarvélar ásamt því að vera sölu og þjónustuaðili
hjá mörgum leiðandi vélaframleiðendum í matvælaiðnaði
sem eru í samstarﬁ við Multivac á heimsvísu.

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 4. janúar 2015.

www.tskoli.is

Norlandair er ﬂugfélag á Akureyri. Félagið leggur áherslu
á leiguﬂug á Grænlandi ásamt því að sinna áætlunarﬂugi
frá Akureyri til Vopnafjarðar, Þórshafnar, Grímseyjar og
Constable Pynt á Grænlandi.

Norlandair auglýsir eftir ﬂugmönnum til starfa á $(#  Twin Otter
og ﬂugMÎNNUM á B200 King Air með aðsetur á Akureyri.
Hæfniskröfur
• Gilt Atvinnuﬂugmannsskírteini
• Gild Blindﬂugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyﬂaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarﬁ (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Lágmarkstímakröfur ﬂugmanns eru 500 heildarﬂugstundir

Kaldrananeshreppur auglýsir
laust starf á leikskólanum
Drangsnesi.

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni
• Afrit af ﬂugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuﬂugnáms
• Sundurliðun á ﬂugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

Við leitum að sérhæfðum tæknimanni, helst með
menntun í rafvirkjun, vélfræði eða sambærilegum iðnaði.
Umsækjandi þarf helst að hafa 2-4 ára starfsreynslu í
rafvirkjun og/eða viðhaldsvinnu við framleiðsluvélar.
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og lausnamiðaður með góða þjónustulund. Nauðsynlegt er að
umsækjandi haﬁ gott vald á enskri tungu í ræðu og riti.
Starﬁð felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini og
vinnu á vettvangi. Þjónustan er talsvert sérhæfð og í
upphaﬁ er unnið í nánu samstarﬁ við aðra starfsmenn
félagsins, bæði hér heima og erlendis. Viðkomandi þarf
að vera tilbúin að ferðast því starfsþjálfun fer að hluta til
fram erlendis.
Í boði er starf hjá metnaðarfullu alþjóðlegu fyrirtæki í
stöðugri framþróun. Áhugasamir sendið starfsumsókn
og ferilskrá á magnus.sigurdsson@is.multivac.com

Umsóknir óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 22. desember 201.
.

Staða félagsráðgjafa
hjá Mosfellsbæ
Auglýst er laus til umsóknar staða félagsráðgjafa
við barnaverndar- og ráðgjafardeild fjölskyldusviðs
Mosfellsbæjar.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari á Læk
· Sérkennari eða þroskaþjálfi í Fífusali

AÐSTAÐA FYRIR
SJÚKRAÞJÁLFARA OG
TENGDA STARFSEMI
Garðabær auglýsir hér með eftir
umsóknum frá áhugasömum aðilum til
að koma að nýtingu á nýrri aðstöðu fyrir
sjúkraþjálfun á Ísafold, hjúkrunarheimili
og þjónustumiðstöð í Garðabæ.
Sjúkraþjálfari hjúkrunarheimilisins nýtir
aðstöðuna að hluta.

Grunnskólar

· Starfsfólk í dægradvöl í Vatnsendaskóla
· Íþróttakennari við Vatnsendaskóla
· Forfallakennari í Kársnesskóla
· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla
· Skólaliðar og dægradvöl í Hörðuvallaskóla
Velferðarsvið

· Starfsfólk á heimili og hæfingarstöð fyrir
fatlað fólk

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Aðstaðan er 215m² að stærð og skiptist
í vel búinn tækjasal, hreyfisal, tvö
meðferðarherbergi og búningsklefa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám í félagsráðgjöf og starfsréttindi í greininni
er skilyrði.
• Framhaldsmenntun er kostur.
• Þekking og reynsla af vinnu við barnavernd
og félagsþjónustu er skilyrði.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar.
• Góð alhliða tölvukunnátta.
Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.
Gott væri ef umsækjandi gæti haﬁð störf í janúar.

Húsnæðið verður til sýnis fimmtudaginn
18. desember milli kl. 13:00 – 15:00 og
þriðjudaginn 6. janúar milli kl.13:00 –
15:00.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ með
rökstuðningi fyrir hæfni í starﬁð skal send á netfangið
mos@mos.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Áhugasamir geta sótt sér kynningargögn á heimasíðu Garðabæjar,
www.gardabaer.is. Skila skal
umsóknum til Þjónustuvers Garðabæjar,
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ eigi síðar en
9. janúar 2015 kl. 12:00.

Laun eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Barnaverndar- og ráðgjafardeild er önnur tveggja deilda
fjölskyldusviðs samkvæmt nýju skipuriti. Helstu verkefni
deildarinnar eru barnaverndarmál, félagsleg ráðgjöf,
fjárhagsaðstoð, forvarnir og fræðsla. Í Mosfellsbæ búa
um 9.500 íbúar og eru börn og unglingar fjölmennur
aldurshópur.

www.gardabaer.is

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ósk B. Filippíudóttir
deildarstjóri barnaverndar- og ráðgjafardeildar.
Netfang bof@mos.is og sími 525-6700.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar eru karlar
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
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Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Kvikmyndamiðstöð Íslands stuðlar að framleiðslu, dreifingu og kynningu á íslenskum
kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi
og því að treysta tengsl á milli íslenskra og erlendra kvikmyndagerðaraðila.
www.kvikmyndamidstod.is

Umsóknarfrestur er til og
með 5. janúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Skrifstofu- og fjármálastjóri

Umsókn þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið
og ástæðu umsóknar.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Almennur rekstur skrifstofu
• Fjármálaumsjón, almennt bókhald og uppgjör
• Gerð fjárhagsáætlana og eftirfylgni
• Gerð samninga (vegna styrkja og samstarfsverkefna)
• Mat á fjárhagsáætlunum og öðrum þáttum tengdum
undirbúningi styrkja
• Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslenskri tungu og ensku

Hlutastarf kemur til greina. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Næsti yfirmaður er forstöðumaður. Kvikmyndamiðstöð Íslands
hefur aðsetur að Hverfisgötu 54 í Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

www.hagvangur.is
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Viltu vaxa með okkur?
Okkur vantar skemmtilegt og drífandi fólk á saumastofuna okkar.

Kjóla/klæðskerameistari

Bifvélavirki óskast

Barnaverndarstofa

Fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy – MST) er gagnreynd meðferð
með fjölskyldum unglinga með alvarlegan hegðunarvanda og /eða
vímuefnavanda sem annars þyrftu vistun utan heimilis. Meðferðin fer
fram á heimili og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og
aðra lykilaðila. MST miðar að því að draga úr vandanum með því að efla
bjargráð foreldra og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Aðgengi
er að meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan sólarhringinn.

Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.
Hæfniskröfur: Íslenskumælandi. Góða enskukunnátta.
Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni.
Reyklaus vinnustaður.
Verkstæðið sérhæﬁr sig í almennum viðgerðum á
Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi.
Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu:
betribilar@simnet.is eða í síma: 568-1411 á vinnutíma og 897-1852

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ
Laus er til umsóknar staða MST þerapista. Um er að
ræða fullt starf. Umsækjendur skulu hafa lokið
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og
hafa góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. Þerapistar starfa undir stjórn sálfræðings
sem er handleiðari og teymisstjóri, eftir meðferðarreglum og aðferðum MST, í samstarfi við erlendan
MST sérfræðing. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.
Nánari upplýsingar um starfið og ráðningarskilyrði er að
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is)
Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna.

Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum
19. desember n.k.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir
nánara samkomulagi. Allar umsóknir gilda í sex mánuði
frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu
í síma 530 2600 (www.bvs.is).
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.

MÖTUNEYTI
Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum
og barngóðum einstaklingi til starfa
í skólamötuneyti í Garðabæ.
Vinnutíminn er frá kl. 9:00 -14:00 alla virka daga.
Umsóknir og fyrirspurnir berist
á fanny@skolamatur.is
fyrir 17. desember.

skolamatur@skolamatur.is
skolamatur.is I Sími 420 2500
Hollt, gott og heimilislegt

Drífandi og duglegur sérfræðingur…
Matís vill ráða drífandi og duglegan sérfræðing til starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík
Starfssvið

Hæfniskröfur

Efla starfsemi Matís á sviði vinnslutækni og þróa ný atvinnutækifæri. Vinna að framgangi verkefna og rekstri smærri
verkefna og verkþátta.

• Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði, framhaldsmenntun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og rituðu
• Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná
árangri í starfi

Í starfinu felst m.a.:
•
•
•
•

Hönnun og þróun á vinnsluferlum matvæla
Verkefni sem snúa að meðhöndlun og vinnslu matvæla
Verkefni sem taka á gæðum matvæla
Verkefni á sviði kælingar, kælitækni og dreifingar matvæla,
að miklu leyti sjávarfang
• Vinna með öðrum sérfræðingum Matís að skilgreiningu
og rekstri rannsóknaverkefna

Starfshlutfall er 100% til tveggja ára en möguleiki á framlengingu.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015

Matís er þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í matvælum og líftækni. Hjá Matís starfa rúmlega 100 manns á níu stöðum á
landinu. Hlutverk Matís er að auka verðmætasköpun með því að efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, bæta
lýðheilsu, tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu auðlinda með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu.

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veita Magnea G. Karlsdóttir í síma 422 5088 eða magneag@matis.is og Jón H. Arnarson í síma 422 5076
eða jon.h.arnarson@matis.is.
Matís ohf.

Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

8jQTLRIłMLDR@TL@RSNET
2JHOTKDFFI@EQ@LKDHRKT
2IđTLRMHMHMFT
%TKKSRS@QE

Kjóla/klæðskerasveinn
%Q@LKDHRK@đE@SM@H
%TKKSRS@QE
)NM@,@QH@G@MM@QNFEQ@LKDHHQDHMRS@JKHMFRATMCHME@SM@
NFEXKFHGKTSHEXQHQJNMTQİ!I@QKHMC*łO@UNFH
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Til leigu
Laxdalshús á Akureyri
Laxdalshús er elsta
hús bæjarins, byggt
1795. Akureyrarbær
eignaðist húsið 1942.
Það var friðað árið
1978 og endurbyggt
í upphaflega mynd.
Laxdalshús er af
svokallaðri danskíslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á
Akureyri. Húsið var reist sem íbúðarhús en hefur þjónað
hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýningahalds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m² og við það
stendur 18 m² skúr.
Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,
4. hæð fyrir 14. janúar 2015.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á ﬁskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa
nr. 652, 4. júlí 2014

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar
reglur einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.

Jarðvegsframkvæmdir

Greiðsla fjárhagsaðstoðar
frá Reykjavíkurborg

Nánar á reykjavik.is/hlidarendabyggd

)UiRJPHèMDQ~DUPXQIMiUKDJVDèVWRèWLO
IUDPI UVOXVHPJUHLGGHUiJUXQGYHOOLUHJOQDXPIMiUKDJV
DèVWRèIUi5H\NMDYtNXUERUJYHUèDJUHLGG~WHIWLUiHQHNNL
I\ULUIUDPHLQVRJYHULèKHIXU8PHUDèU èDLQQOHLèLQJX
QêVYHUNODJVtJUHLèVOXIMiUKDJVDèVWRèDUIUi5H\NMDYtNXU
ERUJ1êWWYHUNODJiHLQXQJLVYLèXPìiVHPV NMDXP
IMiUKDJVDèVWRèHIWLUMDQ~DUHQHNNLìiVHPIiDèVWRè
Q~ìHJDU

210 Garðabær
Fallegt 6 herbergja raðhús

ëMyQXVWXPLèVW|è%UHLèKROWVtVtPDHèDPHè
W|OYXSyVWLEUHLGKROW#UH\NMDYLNLV
ëMyQXVWXPLèVW|è*UDIDUYRJVRJ.MDODUQHVV0LèJDUèXUt
VtPDHèDPHèW|OYXSyVWL
PLGJDUGXU#UH\NMDYLNLV

ëMyQXVWXPLèVW|è9HVWXUE MDU±9HVWXUJDUèXUtVtPD
HèDPHèW|OYXSyVWLYHVWXUJDUGXU#UH\NMDYLNLV

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
699-3702
gv@remax.is

Verð: 59.900.000
RE/MAX LIND KYNNIR: Mjög falleg og vel skipulagt 6 herbergja (4-5 svefnherbergi) raðhús við Klettás
17 í Ásahverfi Garðabæjar.

f.h. verkkaupa
Ágúst Sigurðsson,
Sveitarstjóri Ranárþings ytra

ëMyQXVWXPLèVW|èÈUE MDURJ*UDIDUKROWVtVtPD
HèDPHèW|OYXSyVWLDUEDHUJUDIDUKROW#UH\NMDYLNLV

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Fasteignamat: 49.700.000
Bílskúr: Já

LÆKKAÐ VERÐ!

Ferðaþjónustuaðilar, fagfólk, fjölmiðlar og áhugafólk er hvatt
til að koma og fagna þess¬um mikilvæga áfanga sem nú
hefur náðst.

1iQDULXSSOêVLQJDUHUXYHLWWDUiHIWLUIDUDQGLìMyQXVWX
PLèVW|èYXP

ëMyQXVWXPLèVW|è0LèERUJDURJ+OtèDtVtPDHèD
PHèW|OYXSyVWLPLGERUJKOLGDU#UH\NMDYLNLV

Klettás 17

Sveitarfélagið Rangárþing ytra, í samvinnu við Umhverﬁsstofnun og Félag íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA), efndi
til samkeppni um skipulag og hönnun Landmannalaugasvæðisins.

1êWWYHUNODJXPJUHLèVOXIMiUKDJVDèVWRèDUYHUèXUWHNLèXSS
i|OOXPVH[ìMyQXVWXPLèVW|èYXP5H\NMDYtNXUERUJDU

ëMyQXVWXPLèVW|è/DXJDUGDOVRJ+iDOHLWLVtVtPD
HèDPHèW|OYXSyVWLODXJDUGDOXUKDDOHLWL#UH\NMDYLNLV

Reykjavíkurborg Ŧ s. 411 11 11
Ráðhús Reykjavíkur Ŧ Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

Verðlaunaafhending vegna hugmyndasamkeppni um deiliskipulag og hönnun á Landmannalaugasvæðinu

Um forvalssamkeppni var að ræða þar sem 4 teymi unnu
hvert að sinni tillögu. Þær verða hengdar upp til sýnis og
kynningar.

Tilkynning frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar

Allir kostir koma til greina hvað varðar magn og tegundir efna og verður öllum svarað. Valkostum verður
stillt upp eftir hagkvæmi og tímaröð.

Rangárþing ytra

Dómnefnd hefur nú lokið störfum sínum og munu niðurstöður verða kynntar miðvikudaginn 17. desember n.k. kl. 17.00 í
húsakynnum Rangárþings ytra að Suðurlandsvegi 1-3, Hellu,
2. hæð. Veitt verða verðlaun fyrir vinningstillögu.

Velferðarsvið

Til að leysa þetta verkefni með vistvænum og hagkvæmum hætti er óskað eftir samstarfi um útvegun og
flutning á efni inn og út af svæðinu. Annars vegar við
þá sem geta útvegað burðarhæft efni í undirfyllingar
og hins vegar við þá sem geta tekið við efni til jarðvegsfyllingar t.d. í hljóðmanir, garða, golfvelli o.fl.

Innkaupadeild

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir:
Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)

Fiskistofa, 12. desember 2014.

Jarðvegsframkvæmdir á Hlíðarendareit hefjast á næsta
ári. Á framkvæmdatíma næstu 4 – 6 ár er gert ráð
fyrir að flytja þurfi á brott allt að 500.000 rúmmetra
af jarðvegi, einkum mómold. Inn á svæðið verður flutt
burðar- og fyllingarefni.

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

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu
nr.1067/2014 í Stjórnartíðindum.

Nánari upplýsingar í síma 460 1128
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is

Samstarf um
jarðvegsskipti

• Strandblakvöllur í Laugardal,
útboð nr. 13368

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali
699 5008

Save the Children á Íslandi

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:
„Endurgerð Tryggvagötu 2015“.
Verklok eru 1. ágúst 2015.
Verkið felur í sér endurgerð á Tryggvagötu, þverun hennar
yfir Austurveg (þjóðveg 1) og áfram til suðurs á um 200m
löngum kafla. Skipta skal um jarðveg í götunni og endurnýja
allar lagnir þ.m.t. fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og
fjarskiptalagnir. Leggja skal burðarlög og malbik, ásamt
kantsteinum, gangstéttum og hraðahindrunum.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fleygun
Neðra burðarlag
Fráveitulagnir
Hitaveitulagnir
Vatnsveitulagnir
Malbikun

6.800 m3
1200 m3
6.800 m3
590 m
340 m
300 m
2.300 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
miðvikudeginum 17. des. 2014. Þeir sem hyggjast gera tilboð
í verkið skulu hafa samband við Auði Guðmundsdóttur í síma
4801500, eða með tölvupósti á audurg@arborg.is. Gefa þarf
upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fær viðkomandi í
kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti. Tilboðum skal skilað
til framkvæmda-og veitusviðs Árborgar, Austurvegi 67,
fyrir kl:11:00 miðvikudaginn 14. janúar 2015, en þá verða þau
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

hannes@remax.is

Framkvæmda og veitusvið Árborgar
RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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ÚTBOÐ

Hótel til leigu
- Arnarholt á Kjalarnesi

Ingólfur
Gissurarson
s: 588-4477
Lögg.fast.Sali

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali

Dísarás 8

Útboð 15760 - Breytingar á brottfararsal
Norðurbyggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum til að
taka þátt í opnu útboði vegna breytinga á brottfararsal Norðurbyggingar
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

HÚ
legt alls 214 fm raðhús
S
m.tvöföldum sérstæðum
bílskúr á eftirsóttum stað
skammt frá Elliðárdalnum
og Árbæjarlauginni.
Húsið er mikið endurnýjað innan sem utan +
lóð að framan. 5 svefnherbergi, arin í stofu, gott nýl. eldhús og bað
m.nuddkari+sturtu. Gestasnyrting. Mjög gott skipulag. Glæsileg
nýstandsett lóð+bílaplan framanvið húsið. Verð 57,6 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Opið hús sunnudaginn 14. des. 2014. kl. 12 - 12:30
OP
IÐ
Nýkomið í einkasölu glæsi-

Verkið felst í að útvega og setja upp 4000kg vörulyftu og skal verki lokið
eigi síðar en 30.04.2015.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á
vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is miðvikudaginn 17. desember nk.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem
þau verða opnuð 15. janúar .2015, kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

ÚTBOÐ
Útboð 15761 - Stækkun Norðurbyggingar
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til austurs.
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum til að
taka þátt í opnu útboði vegna stækkunar Norðurbyggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til austurs.

Til leigu í stuttan eða langan tíma - viku til 10 ár - hótel á
Arnarholti, 116 Reykjavík. Hægt er að leigja hluta eignarinnar.
Um er að ræða 4 tveggja herbergja hótelíbúðir, 4 herbergi
með baðherbergjum og 26 herbergi sem hafa sameiginlega
baðherbergi, eldhús, þvottahús og sameign. Góð skrifstofuog starfsmannaaðstaða. Í sameiginlegum rýmum er gert ráð
fyrir líkamsrækt, gufubaði, sjónvarps- og billiardherbergi,
fundar- og matsölum og svo mætti lengi telja. Öﬂugt eldhús.
Húseigandi leitar að samstarfsaðilum og/eða rekstraraðilum
allra eignarinnar eða hluta hennar. Stórkostlegir möguleikar
í boði, sem sem hersaga, minjasaga, huldusaga og ﬂeira.
Stutt í golfvöll og sjó, stór útisvæði, tjaldstæði, hestar og
ﬂeiri dýr. Glæsilegt útsýni.
Fasteignin og svæðið er sýnis áhugasömum eftir
samkomulagi. Hafið samband við Stefán í 8976121 eða
stefan@fylkirehf.is eða eirikur@fylkirehf.is

Verkið felst í jarðvinnu, burðarvirki, þaki og ytri frágangi á stækkun
norðurbyggingar til austurs um ca 10m á einni hæð með kjallara. Um
bráðabirgðabyggingu er að ræða með undirstöðum sem hugsaðar
eru til frekari stækkunar hússins.
Verki skal að fullu lokið 28.04.2015.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg
á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is, miðvikudaginn 17. desember nk.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar
sem þau verða opnuð 09. janúar 2015, kl. 11.00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska

Hlíðasmári 8 201 Kópavogur sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali nyttheimili@nyttheimili.is

Strandvegur 12 – Garðabæ

Nánari upplýsingar veita:
Sveinn í s: 899 8546 og Helgi sölufulltrúar 895 1999
sveinn@nyttheimili.is / helgi@nyttheimili.is

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali

gsm:820-2145

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins auglýsir, skv. 24.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverﬁsmat
áætlana nr. 105/2006, tillögu að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins - Höfuðborgarsvæðið 2040. Nýtt svæðisskipulag
mun leysa af hólmi Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 2024 og svæðisskipulag fyrir vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
frá 1998.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er geﬁnn kostur á að
gera athugasemdir við svæðisskipulagstillöguna. Frestur til að
skila inn athugasemdum rennur út í lok mánudagsins 2. febrúar
2015. Skila skal skriﬂegum athugasemdum til skrifstofu SSH
Hamraborg 9, 200 Kópavogi eða á netfangið ssh@ssh.is
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Í einkasölu glæsileg
4ra herb. 108,8 fm íbúð í
nýlegu húsi við Helluvað
í Reykjavík. Þrjú herb.,
fallegt eldhús og baðherbergi, þvottahús innan
íbúðar. Góð sameign og
glæsilegt útsýni.
Verð 33,8 milj. Allar frekari upplýsingar veitir Heiðar í s:693-3356 eða
á heidar@valholl.is

Nýkomin um 94 fm íbúð á
2.hæð (jarðhæð bakatil)
með afgirtum timbursólpalli útaf stofu í lyftuhúsi á
góðum stað í Grafarholti. Þvottaherb. í íbúð.
Góðar innréttingar og
skipulag. Gott stæði fylgir í
3ja bíla bílskúr (innangengt úr sameign). Verð 28,9 millj.
Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Stigahlíð
3ja herb. 83 fm íbúð á 2- hæð
Í einkasölu mikið
endurnýjuð og falleg 3ja
herb. 83 fm, íbúð á 2- hæð.
Endurnýjað eldhús og
bað og falleg gólfefni á
allri íbúðinni. Tvö rúmgóð
herbergi og bjartar stofur. Sameign í góðu ástandi, með sér geymslu
og sameiginlegu þvottahúsi í kjallara. Verð 29,8 milj. Allar frekari
upplýsingar veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Góð 3ja+bílskýli. Lítil milligjöf.
NÝ
TT
Nýleg falleg 85 fm íbúð á
ÍS
jarðhæð m.sérinngangi
ÖL
U
í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Góðar
innréttingar, parket, þvottahús í íbúð, nýr afgirtur
suðvestur timbursólpallur. Verð 27,5 m. Áhvílandi:ca. 24,6 m. íbúðarlán. Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Opið
hús

Skipulagstillagan liggur nú frammi til sýnis ásamt umhverﬁsskýrslu, fylgiritum og ábendingum Skipulagsstofnunar, á
skrifstofu SSH, Hamraborg 9 Kópavogi, hjá Skipulagstofnun,
Laugavegi 166 í Reykjavík og á skrifstofum allra sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu til og með 2. febrúar 2015.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu SSH, www.ssh.
is/2040. Þar er einnig að ﬁnna myndbandskynningu.
Opnir kynningafundir verða auglýstir síðar.

Glæsileg 4ra herb. íbúð

Þórðarsveigur 24
Hlíðasmári 8 201 Kópavogur sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali nyttheimili@nyttheimili.is

Höfuðborgarsvæðið 2040 er stefnumótandi áætlun um þróun
höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. þar eru sett fram leiðarljós, markmið og aðgerðir um þau viðfangsefni sem snerta
sameiginleg hagmunamál sveitarfélaganna.

Helluvað

Falleg íbúð m.sólpalli.

OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 14.DES. kl 14:00-14:30
Til sölu glæsileg 3 herbergja íbúð í hinu vinsæla Sjálandshverfi í Garðabæ.
Íbúðin er vel skipulögð með fallegum innréttingum. Eldhús og stofa í einu
rými. Hjónaherbergi og barnaherbergi með skápum. Þvottahús innan íbúðar.
Útgengt á suð-vestur sólpall. Sér stæði í bílageymslu.

AUGLÝSING UM TILLÖGU AÐ NÝJU
SVÆÐISSKIPULAGI- HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 2040

Nýkomin í einkasölu
LA
glæsileg 58 fm 2ja herb.
US
íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli á frábærum stað
í Fossvogi. Verið er að
klára að klæða húsið utan.
Nýlegt þakjárn (alusink).
Íbúðin nær algerlega endurnýjuð að innan nýlega, hurð útí garð. Laus
strax. Verð 23,9 millj. Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir S:896-5222 ingolfur@
valholl.is

Andrésbrunnur

Opið
hús

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Hulduland
Endurnýjuð 2ja í nýklæddu húsi

Friggjarbrunnur
Falleg 2ja herb. 80,1 fm. í lyftuhúsi

Stangarholt 34 - Reykjavík
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 14.DES. kl 15:00-15:30
Til sölu rúmgóð 5 herbergja íbúð í þessu vinsæla hverfi. Íbúðin er á tveimur
hæðum. Efri hæð: Eldhús með nýlegri HTH innréttingu og stofa eru í einu rými.
Hjónaherbergi og barnaherbergi. Baðherbergi er nýlegt. Neðri
hæð: Tvö rúmgóð herbergi, þvottahús og gesta wc. Nánari
upplýsingar veita:
Sveinn í s: 899 8546 og Helgi sölufulltrúar 895 1999

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali

sveinn@nyttheimili.is / helgi@nyttheimili.is

gsm:820-2145

Í einkasölu glæsileg 80,1
fm, 2ja herb. íbúð í nýlegu
lyftuhúsi með stæði í
bílageymslu, við Friggjarbrunn í Úlfarsárdal.
Þvottahús með glugga,
rúmgott baðherb. með
sturtu. Fallegt eldhús
með eyju og rúmgott herbergi með stórum skápum. Stæði í lokaðri
bílageymslu með geymslu við hliðina. Verð 26,9 milj, allar uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
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Skólabrú 2
til sölu

Fasteignin er byggð 1912 eftir teikningu Rögnvalds Ólafssonar og
að margra dómi talið vera meðal fallegustu húsa Reykjavíkur í dag.

Allar frekari upplýsingar
veitir Agnar í síma 820-1002
eða agnar@domusnova.is

Agnar Agnarsson

Eignin skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris og er birt stærð samtals 387fm. Umtalsverðar
endurbætur hafa átt sér stað á eigninni undanfarin ár, m.a. pípulögn, raflögn, gólfefni o.fl.

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Í dag er rekið gistiheimili í húsinu og getur allt innbú og rekstur fylgt með í kaupverði.
Fasteignin getur einnig hentað sem glæsilegt einbýlishús. Sérinngangur getur verið
í kjallarann sem býður upp á aukaíbúð þar.
Enn fremur gæti eignin skartað sem glæsilegt skrifstofuhúsnæði með 12 lokuðum skrifstofum.
Eignin getur verið laus eftir nánara samkomulagi.

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi // Sími: 527 1717 // domusnova.is
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Stórglæsilegar íbúðir aðeins tvær af sjö óseldar.
Opið hús sunnudaginn 14 .desember milli kl 14:30 og 15

útsýnisíbúðir
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Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

Valhöll fasteignasala og Þórunn Pálsdóttir s:773-6000 kynna:
Stórglæsilegar íbúðir aðeins tvær af sjö óseldar.
Einstök staðsetning neðst í dalnum við opið svæði og Úlfarsá
Hönnun og handbragð í sérﬂokki.
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgja.
Íbúð 101. 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð, samtals 130,6 fm
Einstök tengsl við dalinn og náttúruna. Stór stofa með gólfsíðum
gluggum sem snúa niður í dalinn. 15,8 fm sérnotaﬂötur og 12,8 fm
suðursvalir. Stórglæsileg eldunareyja, sér þvottahús innan íbúðar.
Verð 44,9 M.
Íbúð 301. Glæsilegt 3-4ra herbergja penthouse á þriðju hæð,
samtals 128,5 fm Tilkomumikil opin stofa með aukinni lofthæð og
stórum þakglugga. 16,2 fm suð-austur svalir úr stofu og svalir úr
hjónaherbergi. Sér þvottahús innan íbúðar. Geymsla bæði innan
íbúðar og á fyrstu hæð.
Verð 44,9 M.

Ingólfur
Gissurarson
s: 588-4477
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir
s: 773-6000
Sölufulltrúi
verkfr.MBA
thorunn
@valholl.is

Falleg og mikið uppgerð efri sérhæð ásamt bílskúr. Stórar og bjartar
stofur með glæsilegu útsýni. Frábær staðsetning við Laugardalinn.
Stutt í skóla, heilsurækt, íþróttir, o.ﬂ. Suðursvalir. Nýjir gluggar og
gler í ölllu húsinu. Sprunguviðgert og málað árið 2013. Eignin verður
sýnd sunnudaginn 14.desember milli kl. 13:00 og kl. 14:00.
V. 53,5 m. 8467

Frostaskjól 97 - 107 Rvk.
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Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu, suðurgarður með verönd
út frá stofu og svalir.
Eignin verður sýnd sunnudaginn 14. desember milli kl 14:00 og
14:30 og mánudaginn 15. desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 73,9 m. 8414

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

kl.13:00-13:30

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli
við Úlfarsbraut 96
Húsið stendur neðst í dalnum við opið svæði
Álklætt hús með ál/tré gluggum
Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum
Öllum íbúðum skilað fullbúnum
með plankaparketi
Stæði í bílageymslu
Íbúðir frá 128,5-129,1 fm

Óskar R. Harðarson

Verð frá:

hdl. og löggiltur fasteignasali

44,4 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

4
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

Frá
115m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

519 5500

Vilborg G.
Hansenl
Fasteignasali
853 7030

Frá 135152m2.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Opið
hús

Opið hús miðvikudaginn 17. des. kl 17:30 - 18:00

Austurkór 65 - 203 Kópavogur

Kópavogstún 12

Hrólfsskálamelar

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir
98-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir.
Glæsilegar íbúðir á fallegum stað - stutt í Heiðmörk.
Stórglæsilegt útsýni til vesturs yﬁr borgina.

Vandaðar og fullbúnar íbúðir – til afhendingar
í apríl 2015.

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfsskálamel 10-18 á Seltjarnarnesi. Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á annari hæð, þar sem útsýnið
er glæsilegt til austurs yﬁr borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði í bílagaeymslu, sem er sérstaklega rúmgóð með góðu aðgengi. 3ja metra
lofthæð + háar innihurðir. Stutt í einstaklega fallegar gönguleiðir og
göngufæri í alla helstu þjónustu. Sjón er sögu ríkari.

- Tilbúar til afhendingar Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan
gólfefni í stofu og herbergjum: Gott skipulag.

Verð frá: 38.000.000
Opið
hús

3
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Húsið er 3ja hæða steinsteypt fjölbýlishús með
bílakjallara, lyftu og sér inngangi af svölum eða
beint af jarðhæð. Vandað hefur verið við efnisval og hönnun en íbúðirnar afhendast fullbúnar
að utan sem innan.
www.motx.is

Verð: 49.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

78,5
m2.

Sölumenn Borgar Fasteignasölu s. 860-1155

Verð: 44.000.000
126213m2.

4-6
herb

Opið hús þriðjudaginn 16. des. kl 17:30 - 18:00

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Skerjabraut 3

Vindakór 5-7 - 203 Kópavogur

Glæsilegar íbúðir að Holtsvegi 23-25 í
Garðabæ. Glæsileg sýningaríbúð. Íbúðunum
fylgir stæði í bílageymslu, aðgengi og
frágangur til fyrirmyndar. Einstakt útsýni
yﬁr náttúruparadísina í Urriðaholtinu, þar
eru gönguleiðir umhverﬁs vatnið og inn í
Heiðmörkina. Í boði eru 3ja og 4ra herbergja
íbúðir.

Glæsileg íbúð að Skerjabraut 3 með frábæru
útsýni í allar áttir. Íbúðin er skráð 137 fm á
tveimur hæðum með svölum á hvorri hæð sem
snúa til suðurs, aðrar svalirnar eru 34,6 fm
þaksvalir. Í húsinu að Skerjabraut 3 verða 6 íbúðir,
húsið er í byggingu og verður tilbúið til afhendingar
haustið 2015. Glæsileg íbúðf á þessum vinsæla
stað á Seltjarnarnesi.

Nýlegt fjögurra hæða lyftuhús

Verð frá: 28.500.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Brandur
Sölumaður
897 1401

Verð: 54.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Brandur
Sölumaður
897 1401

q
q
q
q
q

Rúmgóðar og smekklegar fullbúnar íbúðir
Sér inngangur af lokuðum svalagangi eða lóð
Merkt stæði í lokuðum bílakjallara (1-2)
Stórar svalir eða sérnotareitur á lóð
Fjölþætt þjónusta fyrir alla aldurshópa og góð
tenging við náttúru.

Margrét
Fasteignasali
691 3555
margret@fastborg.is

