
BAUHAUS – verslunarstjóri 
BAUHAUS leitar að öflugum einstaklingi í starf verslunarstjóra.
Verslunarstjóri ber ábyrgð á útliti og almennum rekstri verslunarinnar  
og því er viðvera í búðinni stór hluti af starfinu.    

Hæfniskröfur
 • Reynsla af verslunarrekstri 
 • Reynsla af stjórnun hópa 
 • Haldbær reynsla af sölumennsku 
 • Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Helstu verkefni
 • Ábyrgð á allri þjónustu 
 • Samskipti við viðskiptavini 
 • Almenn starfsmannastjórnun 
 • Útlit og vöruframboð 
 • Önnur tilfallandi störf í verslun 

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu 
og rekur fleiri en 220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskipta-
vinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

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

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir og fyrirspurnir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 
og öllum svarað. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. janúar 2015. 

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir

.NET - hugbúnaðarþróun

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá www.intellecta.is

Spennandi tækifæri!

Java - hugbúnaðarþróun

Reyndir forritarar - hugbúnaðarsérfræðingar

Kerfisrekstur og gagnagrunnar

Áhugaverð störf og spennandi tækifæri í boði.

Mannauðsstjóri hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Gunnarsdóttir forstjóri HSU, (forstjori@hsu.is), í síma 480-5100. Umsóknarfrestur er til og 
með 26. janúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var 
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta 
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 
Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe). 
Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015.

Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er 
um 3,6 milljarðar króna og hjá stofnuninni 
starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa á 
svæðinu eru um 26.000 manns.

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi 
almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja 
íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og 
öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum 
á svæðinu, jafnan aðgang að bestu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 
tök á að veita.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri 
er yfirmaður mannauðsmála og hefur umsjón með framkvæmd og eftirfylgni starfsmannastefnu 
HSU. Mannauðsstjóri situr í framkvæmdastjórn og heyrir beint undir forstjóra.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um mannauðsmál
Utanumhald starfsmannaupplýsinga
Starfsmannamál s.s. starfsgreining, starfsþróun, 
gerð starfslýsinga, móttaka nýrra starfsmanna, 
upplýsingar um réttindi og starfsskyldur og ráðgjöf í 
starfsmannamálum
Þátttaka í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
Áætlanagerð, fræðslu- og símenntunarmál
Frammistöðumat, starfsmannaviðtöl og eftirfylgni
Utanumhald um framkvæmd kjarasamninga
Lykiltölur fyrir starfsmannamál stofnunarinnar og 
starfsánægjukannanir

á

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun ferla og uppbyggingu 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, 
viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Reynsla af starfsmannastjórnun/mannauðsmálum
Reynsla af áætlanagerð, tölfræði og úrvinnslu gagna 
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun
Þekking og reynsla af vinnurétti og framkvæmd 
kjarasamninga er æskileg
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Frumkvæði, áreiðanleiki, jákvæðni, þrautseigja og 
árangursmiðað viðhorf
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VERKAMENN

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

ÍAV óskar eftir að ráða stundvísa verkamenn til 
starfa á höfuðborgarsvæðinu. 

Reynsla af byggingaframkvæmdum æskileg. 
Vinnuvélaréttindi er kostur.

Nánari upplýsingar veitir Magni mannauðsstjóri í 
síma 695-3189.

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu 
ÍAV, www.iav.is

Við breytum vilja í verk

 
  

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant 
lausa til umsóknar.
 
Umsóknarfrestur er til 31 janúar 2012. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is 
January 31, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2015.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 

postion is January 23, 2015. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Hafnarfjörður - Þjónustufulltrúi 

Motus leitar eftir þjónustufulltrúa í Greiðendaþjónustu   
á nýja skrifstofu fyrirtækisins í Firði, Hafnarfirði.

Starfið felst í almennri vinnslu innheimtumála á milliinnheimtu- og lögfræðisviði. 

Reynsla af skrifstofu- og eða bankastörfum er kostur. 

Helstu verkefni

•  Afgreiðsla og upplýsingagjöf til greiðenda
•  Símsvörun og hringingar í greiðendur
•  Gerð samninga og greiðslusamkomulaga
•  Ýmis skjala- og tölvuvinnsla

Hæfnisþættir

•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar
•  Þjónustulund
•  Nákvæm vinnubrögð
•  Góð almenn íslensku- og tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri 
Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2015. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

10. janúar 2015  LAUGARDAGUR2
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Járniðnaðarmenn
Óskum ef tir að ráða vana járniðnaðarmenn til starfa, 
nú þegar eða ef tir samkomulagi. Þurfa að geta unnið 

sjálfstæt t . Upplýsingar í síma 567-7553. 
 
 

Harka ehf. - Hamarshöfða 7 - 110 Reykjavík.

Þjónustufulltrúar
Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öfluga þjónustufulltrúa til 
starfa í þjónustuver fyrirtækisins. Starfssvið þjónustufulltrúa er 
símsvörun, móttaka á sölupöntunum, þjónusta við viðskiptavini,  
ýmis innri þjónusta og önnur tilfallandi störf. Óskað er eftir  
einstaklingum sem eru þjónustulundaðir, áræðnir og röggsamir.  
Í boði er fjölbreytt starf í vaxandi fyrirtæki með góðri starfsaðstöðu. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og útsjónarsemi
• Reynsla/áhugi á matreiðslu og matvælum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta áskilin  
• Færni í Navision,  innkaupakerfum og tollskýrslugerð 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 Svanhildur Árnadóttir þjónustustjóri  
í síma 568 5300. Umsóknir um starfið sendist á netfangið 
svanhildur@eggert.is fyrir 19. janúar n.k.  

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

10. janúar 2015  LAUGARDAGUR4
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Veiðarfærahönnuður

Upplýsingar veitir Haraldur Árnason.

Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk.

Vinsamlegast sendið ferilskrá / CV á 
haraldur@hampidjan.is

Við erum að leita að starfsmanni sem hefur mikinn áhuga á veiðum og veiðarfærum 
til að taka þátt í hönnun og þróun á botn- og flottrollum.

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu 
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.  

Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
á ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, mest til olíuleitar 
og olíuvinnslu.
   
Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa 
rúmlega 500 starfsmenn í 10 löndum.

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFI 

Framvegis er framsækin 
símenntunarmiðstöð staðsett 
í Skeifunni. 
Markmið Framvegis er að 
bjóða upp á metnaðarfulla 
fræðslu sem svarar þörfum 
atvinnulífsins. Lögð er áhersla 
á fjölbreyttar kennsluaðferðir, 
sem og jákvæða og lærdóms-
ríka upplifun nemenda af 
námi. Framvegis hefur hlotið 
EQM gæðavottun. Nánari 
upplýsingar má finna á 
www.framvegis.is.

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
20. janúar nk.

HELSTU VERKEFNI: 

 » Veita nemendum Framvegis þjónustu í formi 
náms- og starfsráðgjafar.

 » Framkvæma raunfærnimat fyrir einstaklinga. 
 » Hanna námskrár í samvinnu við sérfræðinga.
 » Hæfnigreina störf og greina fræðsluþarfir á 
vinnustöðum.

 » Ýmis önnur störf á skrifstofu miðstöðvarinnar.

Framvegis – miðstöð símenntunar leitar að öflugum náms- og starfsráðgjafa í fullt starf. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu í eitt ár með möguleika á framlengingu. 
Leitað er að sjálfstæðum og lausnamiðuðum aðila sem hefur brennandi áhuga á sviði símenntunar. 

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar 
um starfið veita 
Hildur Erla Björgvinsdóttir 
hildur@radum.is og 
Sigrún Erna Sævarsdóttir 
sigrun@radum.is, 
í síma 519 6770.

Gert er ráð fyrir að náms- 
og starfsráðgjafi hefji störf 
fljótlega. 

Áhugasamir sæki 
um á heimasíðu Ráðum
www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá. 

HÆFNISKRÖFUR: 

 » Háskólapróf í náms- og starfsráðgjöf.
 » Haldbær reynsla af náms- og starfsráðgjöf fyrir 
fullorðna.

 » Þekking á raunfærnimati og reynsla af notkun þess 
er kostur. 

 » Þekking á framhaldsfræðslukerfinu og/eða starfi 
símenntunarmiðstöðva er kostur.

 » Mjög góð tungumálakunnátta – íslenska, enska 
og eitt Norðurlandamál. 

 » Mikil rit- og samskiptafærni. 
 » Greiningarhæfni, frumkvæði, drifkraftur og 
sjálfstæð vinnubrögð. 

LAUGARDAGUR  10. janúar 2015 5



 Viðskiptablaðamaður
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?  
Okkur vantar blaðamann viðskiptafrétta á Vísi og Fréttablaðið.
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjandi þarf:

• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og áhuga á málefnum líðandi stundar

• að hafa reynslu og brennandi áhuga á viðskipta- og þjóðmálum

• að hafa gott vald á íslenskri tungu

• að vera fær í mannlegum samskiptum

• að geta unnið undir álagi

Reynsla af frétta - og blaðamennsku er skilyrði. Áhugasamir sæki um á 365midlar.is.

Umsóknarfrestur er til 17. janúar. Frekari upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir, aðalritstjóri 365, kristinth@365.is

Upplýsingar veitir:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. janúar.

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

Öryggisstjóri

Öryggisstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri öryggisstjórnkerfis og á tæknilegum öryggismálum félagsins, auk 
þess að bera ábyrgð á samstarfi um öryggismál við viðskiptavini Auðkennis. 

Auðkenni leitar að þremur öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa 
í spennandi og krefjandi tækniumhverfi, hjá áhugaverðu fyrirtæki sem gegnir 
mikilvægu samfélagslegu hlutverki.

Auðkenni er framsækið þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingaöryggis með áherslu á lausnir fyrir rafræn samskipti.  
Lausnir Auðkennis á sviði öruggrar auðkenningar og rafrænna undirskrifta verða sífellt mikilvægari fyrir íslenskt samfélag.  
Auðkenni er í samstarfi við fjölmörg fyrirtæki og opinbera aðila og meirihluti Íslendinga hagnýtir lausnirnar í hverjum mánuði.

Menntun, þekking og reynsla
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða skyldum greinum
• Öryggisgráður æskilegar (t.d. CISSP)
• Haldbær reynsla af öryggisstjórnkerfum sem byggja á 
    ISO/IEC 27001:2013
• Haldbær reynsla af störfum í upplýsingatækni og rekstri
• Sérfræðiþekking á tæknilegum öryggismálum
• Reynsla af málum er tengjast dreifilyklaskipulagi kostur

Menntun, þekking og reynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• 5-10 ára reynsla af rekstri Unix/Linux kerfa
• Þekking á dreifilyklaskipulagi er kostur
• Þekking og skilningur á rekstri stórra tölvukerfa
• Reynsla af rekstri Windows netþjóna kostur

Menntun, þekking og reynsla
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða skyldra greina
• 5-10 ára reynsla af forritunarvinnu
• Mjög góð tök á C#, ASP.Net og MVC
• Mjög góð tök á Javascript, HTML og gagnagrunnum

Hæfni og eiginleikar
• Góð samskiptafærni
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku
• Vilji og geta til að vinna í hópi

Hæfni og eiginleikar
• Góð samskiptafærni og almenn jákvæðni
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Vilji og geta til að vinna í hópi
• Dugnaður við að viðhalda þekkingu sinni

Hæfni og eiginleikar
• Góð samskiptafærni og almenn jákvæðni
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Vilji og geta til að vinna í hópi
• Dugnaður við að viðhalda þekkingu sinni

Reyndur vefforritari

UNIX/Linux kerfisstjóri með þekkingu á VMware

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín. Starfið felur í sér að sjá 
um netþjóna sem hýsa ýmis kerfi og taka þátt í að byggja upp ört stækkandi netkerfi. Nauðsynlegt er að umsækjandi 
geti tileinkað sér nýjungar og sé tilbúinn að taka þátt í rekstri skilríkjakerfa Auðkennis.

Öryggisstjóri, kerfisstjóri og vefforritari óskast
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NORA søger 
direktør 

Nordic Atlantic Cooperation

NORA er et samarbejdsorgan under Nordisk 
 Ministerråd og har til formål at styrke samarbejdet i 
den nordatlantiske del af Norden: Grønland, Island, 
Færøerne og Kystnorge. I løbet af de seneste år har 
NORA udviklet sig fra først og fremmest at være en 
projektstøtteorganisation til i højere grad også at 
spille en aktiv rolle som en politisk-strategisk aktør i 
udviklingen af det nordatlantiske samarbejde.
Med base på Færøerne vil du som ny direktør få 
ansvar for at videreføre denne udvikling. 
 
PROFIL

Du er strategen, som har evnen til at placere NORA 
som en central aktør i det nordiske sam arbejde – 
ikke mindst i forhold til aktuelle arktiske problem-
stillinger. Du er diplomaten, der som oftest evner at 
finde rum for enighed – f.eks. når NORAs interes-
senter måtte have divergerende forventninger til 
organisationens virksomhed. Men du er også prak-
tikeren, som sørger for, at NORA kontinuerligt fast - 
holder et højt aktivitetsniveau ved løbende at om-
sætte gode ideer til konkret handling – f.eks. i form 
af projektsamarbejde, konferencer, analyser mv. 

ARBEJDSOPGAVER

På NORAs hovedsekretariat bliver du chef for et lille, 
uhøjtideligt og engageret team, som sammen står for 
den fortsatte udvikling af NORAs strategiske arbejde 
i regionen. 

Hovedsekretariatets arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
  Administration af NORAs projektportefølje, her-

under vurdering af projektforslag, udarbejdelse  
af projektindstillinger og løbende monitorering   
 af projekternes fremdrift.

  Planlægning og gennemførelse af konferencer  
og seminarer.

  Research- og formidlingsopgaver, f.eks. bidrag  
til analyser, hjemmesider og præsentationer.

  Forberedelse af og deltagelse i møder i NORAs 
komité og arbejdsudvalg.

VI FORVENTER
At du har en videregående uddannelse inden for 
et fagområde, som er relevant for NORAs virk-
somhed, f.eks. inden for økonomi, samfundsfag 
eller kommunikation.
At du har international erfaring, også gerne fra 
en nordisk kontekst. Herudover vil det være en 
fordel, hvis du har kendskab til og interesse for 
de særlige vilkår og udfordringer i NORA-regio-
nen og Arktis.
At du har indsigt i transnationalt projekt-
samarbejde.
At du har erfaring med og flair for personale-
ledelse.
At du har sans for formidling – og mestrer dansk 
eller norsk og engelsk i skrift og tale.

BETINGELSER
Ansættelsen er tidsbegrænset til fire år – med 
 mulighed for forlængelse til sammenlagt højst otte 
år. Løn fastlægges efter forhandling. Tjenestested  
vil være på NORAs hovedsekretariat i Tórshavn, 
Færøerne. Du skal være indstillet på hyppige rejser  
 i og uden for regionen. Tiltrædelse forventes at være   
pr. 1. august 2015.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Interesserede opfordres til at lære os nærmere at 
kende på hjemmesiden www.nora.fo eller rekvirere 
et  eksemplar af NORAs årsrapport for 2013  
(også  tilgængelig som Ipaper på www.nora.fo).

Du er også velkommen til at ringe til formand 
Benedikt Sigurðsson på telefon +354 545 9700 eller 
direktør Lars Thostrup på telefon +298 21 44 68.
 
Ansøgningen skal udarbejdes på dansk eller   
norsk og stiles til Nordisk Atlantsamarbejde,   
att. Benedikt Sigurðsson.

Stillingen som direktør for Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) 
er ledig til besættelse fra 1. august 2015.

Ansøgningen skal sendes elektronisk til NORAs formand på benedikt.sigurdsson@anr.is senest mandag den 2. februar 2015 
klokken 12.00 GMT. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i København tirsdag den 10. marts 2015.  

Nordisk Atlantsamarbejde, NORA · Bryggjubakki 12 · Postboks 259 · FO-110 Tórshavn · E-mail: nora@nora.fo

Lagardére Travel Retail óskar að ráða rekstrarstjóra til að bera ábyrgð á rekstrarsviðum starfseminnar 
í Leifsstöð. Leitað er að öflugum liðsmönnum sem búa yfir góðri reynslu og hafa sýnt framúrskarandi 
árangur í stjórnun og þjónustu í fyrri störfum.    

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. janúar 2015. 

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

Rekstrarstjórar

Lagardére Travel Retail ehf. er íslenskt fyrirtæki í eigu franskra og íslenskra aðila. Fyrirtækið mun sjá um 
veitingasölu auk reksturs sælkeraverslunar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar næstu sjö árin. Alls er um að ræða 
sjö rekstrareiningar. Reksturinn hefst að hluta þann 1. mars og síðan verða allir staðirnir í rekstri frá 1. maí. 
Starfsmenn verða um 70-150 eftir árstíðum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 • Háskólamenntun er æskileg
 • Reynsla af rekstri og stjórnun
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
 • Forystuhæfileikar 

Starfs- og ábyrgðarsvið    
 • Dagleg stýring sviðsins
 • Rekstraráætlanir og uppgjör
 • Kostnaðareftirlit 
 • Skipulag og mönnun vakta
 • Innkaup

Í boði er spennandi starf þar sem rekstrarstjóri fær umboð til athafna og að skapa metnaðarfullan starfshóp sem vill 
bjóða framúrskarandi þjónustu í alþjóðlegu starfsumhverfi. Tveir rekstrarstjórar eru á vakt og fjórða hver helgi er unnin.  
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Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, fiskeldi og
húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar rekstrarvöru fyrir 
landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. Fóðurblandan rekur
þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum sem og öfluga 
vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði og eitt það öflugasta í  
þjónustu við bændur hér á landi. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Framleiðslustarfsmaður
  

Fóðurblandan óskar eftir starfsmanni í  
framleiðslu á fiskafóðri

Helstu verkefni:
• Keyrsla á framleiðslulínu fiskafóðurs
• Þátttaka í birgðaeftirliti
• Þrif á framleiðslulínu fiskafóðurs
• Minniháttar viðhald framleiðslulínu fiskafóðurs
• Samskipti við söludeild og lager
• Annað tilfallandi

Hæfniskröfur:
• Reynsla í framleiðslustörfum í iðntölvustýrðu umhverfi
• Góð íslenskukunnátta
• Geta unnið sjálfstætt og í teymi
• Reglusemi og góð ástundun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á vélbúnaði (vélstjórnarmenntun er kostur)
 
Nánari upplýsingar gefur Daði Hafþórsson, framkvæmda-
stjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20.01.2015.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) 
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi-
starfi og sjúkraflutningum. Bæði er um 
framtíðarstörf að ræða og sumarstörf fyrir 
sumarið 2015. Framtíðarstarfsmenn munu 
fá nauðsynlega menntun og þjálfun til að 
geta sinnt slökkvistarfi og / eða sjúkra-
flutningum hjá SHS en sumarstarfsmenn 
þurfa að hafa starfsréttindi sem sjúkra-
flutningamenn. Allir starfsmenn verða að 
vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.
 
Við erum að leita að einstaklingum sem 
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga 
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það 
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð-
borgar svæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri 
konur í liðinu og æskilegt er að umsækj-
endur séu ekki eldri en 28 ára vegna kröfu 
um eðlilega endurnýjun í liðinu. 
 
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og 
umsóknarferlið í heild sinni má finna á 
heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur í slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 
13. janúar  nk. kl. 17:00. 

Nánari upplýsingar veita  Ingibjörg 
Óðinsdóttir í síma 528 3122 og 
Elías Nielsson í síma 528 3000.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000 

www.shs.is

VILTU TAKA ÞÁTT?
SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?
SSSSSSSLLLLÖÖÖÖÖÖKKKKKKKKKKKKVVIIILLLLLIIIIIÐÐIIÐÐ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐSSSSSSSSSSSSSSSAAUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAASSSSSLLLLLÖÖÖÖÖÖKKKKKKKKKKKVVILLIIÐÐIIÐÐ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAASLÖKKVILIÐIÐ LEITAR AÐ LIÐSAUKA

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri 
lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu og sjá 
til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsöluleyfi. Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir 
metnaðarfullan lyfjafræðing. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. júní 2015. 

Í boði er krefjandi og spennandi starf á skemmtilegum 
vinnustað í vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.  
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni  
í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur um 2500 íbúa, þar er öf lugt  
félags- og menningarlíf og aðstæður til uppeldis barna hinar 
ákjósanlegustu. Í sveitarfélaginu er framhaldsskóli, grunnskóli,  
tveir leikskólar, tónlistarskóli og öf lug heilbrigðisþjónusta auk  
allrar almennrar þjónustu.

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur 
Höfn í Hornafirði
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi í f lokki 1               

á Höfn í Hornafirði forstöðu.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
sími 530-3800. hallur@lyfja.is 
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2015 og farið verður  
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Þjóðminjasafn Íslands er háskólastofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja 
og rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að 
auka og miðla þekkingu á menningarminjum og sögu íslensku þjóðarinnar. 
Þjóðminjasafn Íslands starfar m.a. á grundvelli laga um Þjóðminjasafn Íslands 
nr. 140/2011, safnalaga nr. 141/2011 og laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laus til umsóknar 
eftirfarandi störf í Safnahúsinu við Hverfisgötu 

sýningargæsla og upplýsingagjöf
vaktstjórn sýningargæslu

verslunarstjóri í safnverslun 

Í lok mars verður opnuð ný grunnsýning í Safnahúsinu við 
Hverfisgötu. Samtímis verður opnuð þar ný safnverslun. Af 
því tilefni vill Þjóðminjasafn ráða vaktstjóra, verslunarstjóra 
og fólk til sýningargæslu.  Upplýsingar um einstök störf eru 
á starfatorg.is.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Sverrisdóttir, sviðsstjóri 
miðlunarsviðs í síma 530-2200 (bryndis@thjodminjasafn.is).

Umsóknir með ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur 
sendist Þjóðminjasafni Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík, 
eða á póstfangið starfsumsokn@thjodminjasafn.is, í síðasta 
lagi 27. janúar 2015. Umsóknir skulu merktar því starfi sem 
sótt er um. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur.

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda-og þjónustustofnun.  Starfsmaður leggi 
áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vinnubrögð og 
jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.

Ertu klár í LINUX?

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Starfssvið
• Uppsetning, eftirlit og viðhald kerfa. 
• Fyrirbyggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun 
 viðbragða við þeim. 
• Þarfagreining vegna nýrra verkefna.
• Gerð kerfislýsinga vegna áætlanagerðar og mat 
 á umfangi verkefna.
• Uppsetning og prófanir á hugbúnað. 
• Fleiri spennandi verkefni. 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði, 
 tæknifræði eða sérþekkingu á fluggögnum og fluggagna-
 vinnslu.
• Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi er æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli.

Sérfræðingur óskast til starfa við tölvukerfi sem 
vinna flugumferðargögn vegna flugumferðarstjórnar 
á Íslandi og Norður-Atlantshafi. Kerfin keyra í LINUX 
umhverfi. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi 
starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar. 
Umsóknum skal skila á www.isavia.is/atvinna 

Isavia óskar eftir að ráða hugbúnaðarsérfræðing 
í fjarskiptastöðina í Gufunesi

Hæfniskröfur:

• Reynsla í færslu bókhalds/birgðabókhalds
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á Navision er mikill kostur
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð skilyrði
• Sveigjanleiki, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfssvið:
• Samskipti við vöruhús og vörustjóra
• Bókun innlendra og erlendra vörukaupareikninga
• Bókun aðflutningsgjalda
• Afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

PENNAVINUR ÓSKAST

Starfshlutfall er 100% en um tímabundna ráðningu er að ræða, í 12-14 mánuði.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

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

Penninn óskar eftir að ráða birgðabókara í fjölbreytt og krefjandi starf.

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Bárugötu 2
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Veitingastjóri óskast

Starfsmaður í morgunverðarsal

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

Leitað er eftir fagmanni. Metnaðarfullum, sjálfstæðum, 
stundvísum, og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur áhuga 
á að taka þátt og vinna á spennandi og framsæknum  
veitingastað sem er á tímum breytinga.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Viðheldur gæðaþjónustustigi, hefur yfirumsjón með  
veitingasal og veislusal, skipuleggur vaktir starfsfólks, 
skipuleggur mannaráðningar, skipuleggur innkaup.
100 % starfshlutfall

Þjónusta við morgunverðarhlaðborð, dagleg uppsetning  
og frágangur ásamt tilfallandi verkefnum.
Leitum eftir sjálfstæðum, stundvísum, þjónustulunduðum 
og áreiðanlegum einstaklingum með góða enskukunnáttu. 
Reynsla af þjónustustörfum er kostur.  
Aldurstakmark er 22 ár. 60% - 70% starfshlutfall

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á hakon@101hotel.is
fyrir miðvikudaginn 14. janúar 2015

A4 óskar eftir að ráða vefstjóra 

umsokn@a4.is vefstjóri

A4 er framsækið fyrirtæki á ritfanga og skrifstofumarkaði. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að vera í 
fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og hannyrðavara og leggur áherslu á góða og trausta 
þjónustu við viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga 
það öll sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.

Vefstjóri
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Lipur í 
akstri?

Umsjón með ráðningum hefur Sigurborg Þórarinsdóttir
Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á straeto.is. Umsóknarfrestur er til og með 
25. janúar 2015. Nánari upplýsingar veitir Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@straeto.is).

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.

Hefur þú áhuga á að taka á móti fjölbreyttum hópi farþega um borð í gulan eðalvagn? 
Þá er þetta starfið fyrir þig.
 
Strætó bs. óskar eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum í starf vagnstjóra. 
Starfið felur í sér akstur á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við viðskiptavini Strætó.
 
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-próf) og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Æskilegt er að umsækjendur kunni að tala og lesa íslensku

Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

GRETTISGÖTU 87 • Rétt við Hlemm • 105 Reykjavík 

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir Bílamálara og Bílasmiði,  

eða vönum mönnum í réttingu og málningu
Upplýsingar í síma: 893-7277
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viltu sigla inn í framtíðina með eimskip?

verkefnastjóri í upplýsingatæknideild
Við leitum að öflugum verkefnastjóra til að stýra verkefnum sem lúta m.a. að 
þróun SharePoint umhverfi félagsins.  

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Verkefnastjóri sér um stjórnun verkefna í samræmi við gildi félagsins. 
Verkefnastjóri kemur að verkefnavinnu, þarfagreiningu, mati og vali á tilboðum og 
samskiptum við birgja, samstarfsfólk og aðra hagsmunaaðila eftir því sem við á.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða skyldum greinum.
•  Haldbær reynsla af verkefnastjórnun í tæknilegu umhverfi.
•  Þekking á alþjóðlegu flutningaumhverfi er kostur.
•  Skilningur á hagnýtingu tækniumhverfis í viðskiptalegum tilgangi. 
•  Greiningar- og ályktunarhæfni.
•  Samskiptafærni og þjónustulund.
•  Þekking á viðskiptaferlum.

Umsóknir um starf verkefnastjóra óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is fyrir 21. janúar nk. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur Geir Hafsteinsson, 
netfang: leifurgeir@hagvangur.is

bílstjóri í fiskdreifingu 
Eimskip leitar að öflugum og ábyrgum bílstjóra í fiskdreifingu Klettakælis hjá 
Eimskip Flytjanda í Reykjavík. Um er að ræða framtíðarstarf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst. Vinnutími er frá kl. 02:00 – 10:00 alla virka daga.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Um er að ræða bílstjórastarf í fiskdreifingu frá Reykjavík til fiskkaupenda á 
suðvesturhorninu. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund þar
sem starfið felur í sér samskipti við viðskiptavini og starfsmenn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meirapróf er skilyrði.
•  Lyftararéttindi eru skilyrði.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Góð þjónustulund og jákvæðni.
•  Íslenskukunnátta er skilyrði.
•  Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Bjarnason, þjónustustjóri Klettakælis, 
bso@eimskip eða í síma 525-7756. 

rafvirki á þjónustuverkstæði 
eimskips í sundahöfn
Eimskip óskar eftir að ráða rafvélavirkja eða rafvirkja til framtíðarstarfa á 
þjónustuverkstæði Eimskips í Sundahöfn. Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt 
starf við fyrsta flokks vinnuaðstæður. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Almenn raflagnavinna, viðhald og nýlagnir.
•  Viðhald tækja, búnaðar o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Sveinspróf í rafvélavirkjun eða rafvirkjun.
•  Reynsla af viðgerðum á lyfturum og frystikerfum er æskileg.
•  Reynsla af stýribúnaði og raflögnum er æskileg.
•  Góð þjónustulund og jákvæðni. 
•  Íslenskukunnátta er skilyrði.
•  Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Níels Guðmundsson, 
deildarstjóri þjónustuverkstæðis í síma 525 7412, stn@eimskip.is

Umsjón með ráðningum bílstjóra og rafvirkja 
hefur Helga Björnsdóttir í síma 525 7364, hbjo@eimskip.is
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2015.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafi og alþjóðlegri 
frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að markmiði. Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til að vaxa og dafna í starfi í góðu og heilbrigðu 

starfsumhverfi með grunngildi félagsins að leiðarljósi:

ÁRANGUR – SAMSTARF – TRAUST

Hjá Eimskip starfa um 1400 starfsmenn í 19 löndum og við leitum nú að öflugum einstaklingum til að slást í hópinn. 
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Verkefnastjóri – rekstarsvið:

Annast bókhaldsvinnu og launavinnslu í samræmi við 
ákvarðanir framkvæmdastjóra og stjórnar MAK,.
Heldur utan um allar afstemmingar, leiðréttingar, 
ársreikningagerð  og áætlanagerð.
Heldur utan um uppgjör og afstemmingu á viðburðum 
og framleiðslu MAk. 

leigu, sameign og þjónustusamningum.
Sér um uppgjör fyrir viðburði.
Verkefnastjórn menningar- og ráðstefnutengdra viðburða 

Önnur verkefni eftir þörfum hverju sinni og í samráði við 
framkvæmdastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfsreynsla af rekstrarmálum

Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Þekking og reynsla af helstu forritum sem tengjast rekstri 

Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er reynsla af 
framleiðslu listviðburða og verkefnastjórnun kostur
 

Starfsreynsla af þjónustustörfum 

Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Góð tölvukunnátta
Vegna náins samstarfs við öll svið MAk er reynsla af 
framleiðslu listviðburða og verkefnastjórnun kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:
Verkefnastjóri – miðasala:

 
Verkefnastjórar

Menningarfélag Akureyrar

Menningarfélag Akureyrar (MAk) auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður verkefnastjóra, annars vegar vegna rekstrarsviðs
og hins vegar vegna miðasölu.  Um er að ræða tímabundna ráðningu til 31. desember 2015.  Menningarfélag Akureyrar sér um 
rekstur Leikfélags Akureyrar (LA), Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands (SN) og Menningarhússins Hofs (MH).

Umsóknarfrestur 
er til og með 

24. janúar 2015

Gert er ráð fyrir að 

eigi síðar en

1. mars 2015

Verkefnastjórar þurfa 
 að geta unnið utan 
hefðbundins vinnutíma

þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni 

Umsóknir berist til 
framkvæmdastjóra MAk, 
Gunnars I. Gunnsteinssonar 

gunnar@menningarfelag.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í tölvupósti eða síma 

824 2526

Annast daglegt uppgjör á miðasölu.
Aðstoð við markaðs- og kynningarmál.
Umsjón með móttökum vegna viðburða eða af öðrum 
tilefnum.

Verkefnastjórn viðburða með áherslu á sýningar, 
ráðstefnur og fundi.
Móttaka hópa og gesta í skoðunarferðir.
Önnur verkefni eftir þörfum hverju sinni og í samráði við 
framkvæmdarstjóra.

VERSLUNARSTJÓRI:
 Ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar

 

HÆFNISKRÖFUR:
 

 

NETTÓ MJÓDD
SPENNANDI TÆKIFÆRI FYRIR ÖFLUGAN VERSLUNARSTJÓRA!

 

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is

Umsóknir ásamt starfsferliskrá sendist á umsokn@netto.is.  
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni Erlendsson, starfsmanna- 
fulltrúi í síma 421-5400. Umsóknarfrestur er til og með  
14. janúar nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í 
fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika 
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á www.or.is  

Ný tækifæri hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur
Viðhaldsþjónusta Orkuveitu Reykjavíkur óskar 
eftir starfskröftum við veitukerfi OR

Vélfræðingur í fráveitu
Úrræðagóður vélfræðingur óskast til starfa 
við fráveitukerfi  á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Viðhald og eftirlit með vélbúnaði í fráveitustöðvum
•  Viðbrögð við bilunum
•  Upptektir á dælum
•  Uppsetning og ástandsgreining vélbúnaðar

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Vélfræðingur með sveinspróf í málm- og/eða rafiðnaðargrein
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta tekið bakvaktir fimmtu hverja viku

Iðnaðarmaður í vatns- og hitaveitu
Fjölhæfur iðnaðarmaður óskast til starfa við 
vatns- og hitaveitukerfi  á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Viðhald brunna
•  Lokanir og áhleypingar vegna bilana og endurnýjunar
•  Þátttaka í fjölbreyttum framkvæmdaverkum 

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Sveinspróf í iðngrein sem nýtist í starfi er æskilegt
•  Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
•  Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
•  Jákvæðni og lipurð í samskiptum
•  Öguð og skipulögð vinnubrögð

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Orkuveitu Reykjavíkur, starf.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015. Einstaklingar af 
báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Orkuveita Reykjavíkur hlaut jafnréttisviðurkenningu árin 2002 og 2013

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

Skólaþjónusta Árnesþings óskar eftir 
sálfræðingi til starfa

Staða sálfræðings fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði skóla-
þjónustu Árnesþings er laus til umsóknar.  Um er að ræða 50% 
stöðu.  Í sveitarfélögunum er unnin fjölbreytt verkefni á sviði 
skóla- og velferðarmála og svigrúm er til nýrra verkefna og vinnu- 
bragða.

Starfssvið sálfræðings:
•   Ráðgjöf við skólastjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla um  
   snemmtæka íhlutun.
•   Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála   
   sem upp koma.
•   Skimanir, greiningar og ráðgjöf fyrir börn á leik- og grunnskóla  
     - aldri, foreldra og starfsfólk skóla.
•   Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, 
félagsráðgjafa, starfsmenn skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu, 
aðra sérfræðinga, foreldra o.fl. til að stuðla að skilvirkni 
þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur sálfræðings:
•   Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
•   Sjálfstæði í vinnubrögðum
•   Skipulagshæfileikar
•   Frumkvæði
•   Hæfni í þverfaglegu samstarfi
•   Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2015.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hvera- 
gerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með umsóknum 
fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og menntun.  Jafnframt fylgi 
greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starf sálfræðings hjá 
skólaþjónustu Árnesþings. Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitar-
félaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um störfin. 

Nánari upplýsingar veita:  María Kristjánsdóttir forstöðumaður 
Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings netfang:
maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir kennsluráðgjafi og 
teymisstjóri, netfang: hrafnhildur@arnesthing.is

NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 

Full störf og aukastörf í boði.
 

NINGS er austurlenskur veitingastaður sem leggur 
metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Fasteignasali / sölufulltrúi óskast
Vegna aukinna umsvifa leitum við að reynslumiklum fasteignasala/

sölufulltrúa til að bætast í öflugan hóp starfsmanna á Heimili 

fasteignasölu. Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingi 

sem hefur áhuga á að koma inn í sterkt og framsækið fyrirtæki 

sem vinnur á ört vaxandi markaði. Áhugasamir sendi umsóknir á 

Finnboga Hilmarsson á netfangið finnbogi@heimili.is, sem jafnframt 

veitir frekari upplýsingar. 

Umsóknarfrestur er til  19. janúar



Stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands 
auglýsir starf forstöðumanns  

laust til umsóknar
Náttúrustofa Suðvesturlands (áður Náttúrustofa Reykjaness) er 
rekin skv. lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur 
nr. 60 frá 1992. 

Stofan er staðsett að Garðvegi 1 í Sandgerði og starfar þar undir 
sama þaki og í nánu samstarfi við Þekkingarsetur Suðurnesja og 
Rannsóknarsetur HÍ á Suðurnesjum. 

Náttúrustofa Suðvesturlands hefur fengist við margvísleg vísinda- 
störf en rannsóknir tengdar lífríki sjávar, fjöru og stranda hafa verið 
umfangsmestar ásamt vistfræðirannsóknum á fuglum. Stofan hefur 
einnig tekið ríkan þátt í þjónustu- og umhverfisrannsóknum er  
tengjast sérsviðum hennar og samstarfsaðilanna að Garðvegi 1, 
sem og kennslu á háskólastigi. 

Samkvæmt lögum skal forstöðumaður náttúrustofu hafa háskóla- 
próf í náttúrufræði eða þekkingu sem meta má til jafns við það. 
Hann er í forsvari fyrir stofuna í heild, stjórnar daglegum rekstri 
hennar og ræður að henni annað starfslið með samþykki stjórnar, 
eftir því sem fjármagn fæst til hverju sinni. 

Gerðar eru kröfur um að umsækjandi hafi faglega þekkingu á 
viðfangsefnum Náttúrustofunnar auk góðrar og yfirgripsmikillar 
þekkingar á náttúru starfssvæðis hennar. Umsækjandi skal hafa  
forystu- og skipulagshæfileika, mjög góða samskiptahæfni og 
jákvætt viðmót, og áhuga á uppbyggingu og þróunarstarfi með  
samstarfsaðilunum á Garðvegi 1. 

Forstöðumaður mun hafa starfsaðstöðu í Sandgerði  
og gegna starfi sínu þaðan.

Æskilegt er að umsækjandi getið hafið störf  sem fyrst. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, 
framtíðarsýn og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Gefa 
skal upp tvo til þrjá meðmælendur. Umsókn skal senda til stjórnar 
Náttúrustofu Suðvesturlands, Vörðunni, Miðnestorgi 3, 245 Sand- 
gerði eða á netfangið sandgerdi@sandgerdi.is fyrir 22. janúar nk. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri Sandgerðis-
bæjar í síma 420 7500. Einnig má finna upplýsingar um starfsemina 
á heimasíðu  Náttúrustofu Suðvesturlands, www.natturustofa.is.
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Ef þín sýn og þinn vilji er að sjálfvirknivæða hlutina og starfa í 
hópi jafningja sem hafa sömu sýn þá er þetta rétta starfið fyrir 
þig. Kerfisstjóri mun koma að uppbyggingu og rekstri á nýju IaaS 
(Infrastructure as a Service) umhverfi RB ásamt núverandi 
VMware, netþjóna- og diskaumhverfi. Um er að ræða krefjandi 
og skemmtilegt starf fyrir öflugan einstakling.

Hæfniskröfur:
Reynsla af rekstri á grunnþjónustum eins og sýndarlausnum, 
diskalausnum og netþjónum
VMware vottun er kostur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
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Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfs-
félaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Sjósundsfólk sérstaklega velkomið.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 18. janúar 2015. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það gerum við með því að hafa í okkar 
röðum öflugt fólk. Einstaklinga sem við treystum fyrir lyklunum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. 

Það eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði. Ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir sem felast í flóknum og krefjandi verkefnum. 
Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að öflugum einstaklingum í tækniteymi sem eru ábyrg fyrir þeirri vinnu sem þau skila og hafa frelsi til þess 
að gera það sem þarf til þess að ná frábærum árangri. Þú verður hluti af 70 manna sviði Tæknireksturs og þjónustu 

sem ber ábyrgð á rekstri og þjónustu allra upplýsingatæknikerfa RB, auk þess að reka flest miðlæg bankakerfi á Íslandi.

Kerfisstjóri í IT grunnþjónustu 

Um starfið:
Ef þú elskar rekstur tölvukerfa og hefur getu og aga til að halda 
netþjónum, stýrikerfum og hugbúnaði alltaf gangandi þá er þetta 
rétta starfið fyrir þig. Þú munt bera ábyrgð á uppsetningu og 
greiningu miðlægra kerfa og taka þátt í framþróun tækni- 
umhverfis RB. Ef þú ert þessi einstaklingur og þekkir annan eins 
og sjálfan þig láttu viðkomandi þá vita, því okkur vantar tvo.

Hæfniskröfur:

Kerfisstjóri Windows og Linux/UNIX

Nánar um RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað margvíslegar fjármálalausnir, þar á meðal öll megin 
greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í 
hagræðingu innan íslenska fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsingatæknikostnað fjármálafyrirtækja. 

Hjá RB starfar margt af öflugasta IT-fólki landsins – og þó víðar væri leitað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyjólfur Ólafsson forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.

Um starfið:
Ef þú ert þjónustulundaður einstaklingur sem hefur gaman af 
uppsetningu, viðhaldi og villugreiningu útstöðva þá ættir þú að 
íhuga þetta starf alvarlega. Þú verður hluti af teymi sem ber 
ábyrgð á að starfsmenn RB hafi ávallt þann tækjakost sem þeir 
þurfa og að hann sé virkur öllum stundum því okkar starfsfólk er 
kröfuhart í sínum krefjandi verkefnum. Um tímabundið starf er að 

ræða en við áskiljum okkur rétt á að halda í gott fólk.

Hæfniskröfur:

Sérfræðingur í tækniþjónustu (IT Technician)

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hulda Valsdóttir forstöðumaður Þjónustu, hulda.valsdottir@rb.is, sími 569 8877.

Í öllum störfunum er að auki gerð krafa um eftirfarandi:

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyjólfur Ólafsson forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.
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VEITINGASTJÓRI ÓSKAST UMSÓKN

Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan 
rekstur á Saffran Express, Ártúnsbrekku. Viðkomandi 
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir  
og stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.

SÆKTU UM EF ÞÚ…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 35 ára eða eldri.
•   Hefur metnað til að reka með okkur  

framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.  

Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ  •  Bíldshöfða  •  Dalvegi  •  Ártúnsbrekku  •  Bæjarhrauni

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

kaffitar.is

Kaffitár óskar eftir að ráða sölustjóra heildsölu. Í því felst m.a.:

•      Ábyrgð á starfsemi söludeildar.
•      Ábyrgð á ráðningum, þjálfun og starfsþróun.
•      Ábyrgð á viðskiptasamningum og innkaupum.
•      Umsjón með uppákomum og kynningum.

 Hæfniskröfur:

•      Reynsla af sölustjórnun og að stýra öflugum hóp.
•      Viðskiptafræðimenntun eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi.
•      Töluglögg(ur).
•      Afburðagóð samstarfshæfni og jákvætt viðhorf.
•      Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur og sjálfstæði í verki.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. janúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Sverrisdóttir,
 ráðgjafi hjá Hagvangi. Netfang: elisabet@hagvangur.is

Kaffitár framleiðir og selur einungis 
úrvalskaffi.  Við leggjum áherslu á 
gæði og ferskleika. Við erum 
skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn,
 litaglöð og líka röff og töff. Við 
setjum fólk í fyrirrúm og opnum 
hjarta okkar til að koma boðskap 
Kaffitárs til skila og tengjast 
viðskiptavinum okkar traustum 
böndum. Við kaupum kaffi án 
krókaleiða til að stuðla að þvi að 
við fáum besta kaffi sem völ er á 
og að bændurnir fái sanngjarnt 
verð fyrir vöru sína.

– leggur heiminn að vörum þér

Golfklúbbur Kiðjabergs leitar að 
áhugasömum aðila til að taka að 
sér rekstur golfskálans á þessu ári.

Um er að ræða rekstur veitingasölu fyrir eigin 
reikning. Golfskálinn er opinn frá byrjun maí til 
loka september ár hvert. Reksturinn er hefð-
bundinn golfskálarekstur; sala á veitingum til 
gesta og hópa sem heimsækja okkur.

Þeir sem hafa áhuga á að taka að sér slíkan 
rekstur vinsamlega sendi okkur umsókn og 
upplýsingar á netfangið gkb@gkb.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðar-
mál og öllum umsóknum verður svarað.

       Stjórn GKB 

REKSTUR GOLFSKÁLA

LAUGARDAGUR  10. janúar 2015 15
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ATVINNA - LYFLÆKNIR

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar á þremur fagsviðum;  
heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Umdæmissjúkrahús fyrir Austurland 
er í Neskaupstað. Stofnunin þjónar alls um 11.000 íbúum frá Vopnafirði til 
Djúpavogs, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim.

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða í 
stöðu lyflæknis við umdæmissjúkrahús Austurlands, FSN í 
Neskaupstað.
Um er að ræða 80% starfshlutfall eða eftir nánara sam-
komulagi. Staðan veitist frá 15. febrúar 2015, eða eftir 
nánara samkomulagi.
Leitað er að sérfræðingi í lyflækningum með áhuga á að 
þróa þjónustu umdæmissjúkrahússins. Færni í mannlegum 
samskiptum er mikilvæg, sem og reynsla af stjórnun.

Á sjúkrahúsinu er rekin lyflækningadeild með tveimur 
lyflæknum, hjúkrunardeild, handlækningadeild með 
skurðstofu og svæfingarlækni, fæðingarþjónusta og 
endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum. Þar er einnig 
heilsugæsla fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. 
HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- 
og sjúkrasviði. Umdæmissjúkrahúsið starfrækir sjúkrasvið 
HSA og þjónar um 11.000 íbúum frá Vopnafirði til Djúpa-
vogs, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. 

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra  
og Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef  
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA,  
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsóknarfrestur er til 30. janúar nk. 

Allar frekari upplýsingar um starfið veita:

Daníel Ásgeirsson, forstöðulæknir umdæmissjúkra-
hússins, s. 470-1450, netf. daniel.asgeirsson@hsa.is, 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga HSA, 
s. 470-3050, netf. petur@hsa.is, 

Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri umdæmis-
sjúkrahússins, s. 860-6770, netf. valdimarh@hsa.is,

Emil Sigurjónsson, forstöðumaður mannauðssviðs HSA, 
s. 470-3053 & 895-2488, netf. emils@hsa.is.
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The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland, Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA
Agreement. The Authority protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by rules or practices of the EFTA States
or companies within those States. The Authority also enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States abide by
the rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European
Commission. 
The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members of 15 nationalities. We are
recruiting for the following three positions within the Competition & State Aid (CSA) Directorate. 

Deadline for applications: 
15 February 2015 

For the detailed vacancy notice,
including eligibility and selection
criteria, an overview of our favourable
conditions and to apply for this position
please visit https://jobs.eftasurv.int

We are looking for a well qualified lawyer with extensive experience
within the field of state aid law and with in-depth knowledge of the
language, legal system, economy and national administration of
Iceland. Ideally the successful candidate will have worked with state
aid matters in an EU institution, a national competition authority, a
national administration or in an international organisation.

The successful candidate will primarily be assigned responsibility for
assessing state aid cases. Tasks include examination of complaints and
notifications, drafting of decisions and legal opinions. The selected
candidate may also be assigned tasks within competition law. 

Start date: Spring 2015 

State Aid Officer 

We are looking for a well qualified lawyer with extensive experience with-
in the field of competition law. Ideally the successful candidate will have
worked with competition matters within an EU institution, a national
competition authority, a national admi nistration or an international
organisation. In-depth know ledge of the language, legal system, econo-
my and national administration of one of the EEA EFTA States would be
an advantage. 

The successful candidate will primarily be assigned responsibility for
assessing competition cases. Tasks include examination of complaints
and notifications, drafting of decisions and legal opinions. The selected
candidate may also be assigned tasks within state aid. 

Start date: Summer 2015 

Competition Officer 

We are looking for an individual with a solid academic record and prac-
tical experience, e.g. in the fulfilment of advisory functions to public
bodies, studies and possibly consultancy work in the various areas of
competition policy. 

The successful candidate will be responsible for ensuring a high stan-
dard of economic reasoning and analysis in the state aid and competi-
tion cases dealt with by the Authority. 

Start date: Summer 2015 

Senior Economist 

STARFSMAÐUR ÓSKAST  
TIL STARFA Í DRAFNARHÚSI

Drafnarhús er sérhæfð dagþjálfun fyrir einstaklinga með heila-
bilun.  Umönnun og þjálfun skjólstæðinga Drafnarhúss er byggð 
á hugmyndafræði Tom Kitwoods þar sem einstaklingurinn 
er ávallt í öndvegi.  Með þverfaglegri samvinnu leggjum við 
áherslu á vellíðan og gleði í öllum okkar störfum.

Öll menntun er af hinu góða og reynsla af starfi með  
einstaklinga með heilabilun er kostur en ekki skilyrði.  
Við erum fyrst og fremst að leita að starfsmanni sem hefur 
áhuga á að vinna með fólki, starfsmanni sem getur komið með 
nýjar og góðar hugmyndir inn í starfið og þar með hjálpað okkur 
að ná enn betri árangri með skjólstæðingum okkar. 

Starf í Drafnarhúsi er fjölbreytt og krefjandi þannig að aðal- 
atriðið er að vera opinn, áhugasamur og hugmyndaríkur. 

Um er að ræða allt að 100% starf og æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Laun verða í samræmi við menntun, 
reynslu og færni viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Erla Einarsdóttir, forstöðumaður  
í síma 695 3464 og á netfanginu erla@alzheimer.is,  

umsóknarfrestur er til 20. janúar 2015.
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Þjónustudeild Gagnaveitu Reykjavíkur óskar eftir þjónustulunduðum starfsmanni 
sem hefur áhuga á tækni og tækninýjungum. Deildin sér um sölu, markaðssetningu 
og þjónustu fyrirtækisins.

Gagnaveitan er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur sem á og rekur umfangsmikið 
ljósleiðarakerfi á Suðvesturlandi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfsmaðurinn mun starfa í þjónustuhóp Gagnaveitunnar 
sem er í forsvari fyrir:

Tæknileg samskipti við notendur og verktaka.
Tækni- og rekstrarleg samskipti við fjarskiptafyrirtæki.
Móttöku og úrvinnslu á þjónustubeiðnum.
Úrvinnslu pantana á Ljósleiðaranum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Rík þjónustulund og samskiptafærni.
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð.
Góð þekking á almennum notendahugbúnaði.
Gott vald á íslensku og ensku.
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki skilyrði.

Sótt er um starfið á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan/ 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsráðgjafi  
í netfanginu starf@gagnaveita.is 
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

VIÐ LEITUM AÐ 

TÆKNIFULLTRÚA

Rótgróin heildsala með þekktar og vinsælar heilsu- og líf-
stílsvörur, vill ráða  í hlutastarf, kl 9-14 
Starfið felst í að hafa samskipti, veita upplýsingar og þjónusta 
útsölustaði. 
Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að  vera skipulögð, hafa frum-
kvæði, vera glögg og eiga létt með mannleg samskipti.  
Krafa um reynslu og meðmæli úr svipuðu eða eins starfi. 
Æskilegur aldur 30-50 ára. Fjölbreytt starf og góð aðstaða

Umsóknir sendist á box@frett.is  
merkt “16115 Sölustarf”  fyrir 16 jan.
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VAKTSTJÓRI ÓSKAST
Hópbílar óska eftir að ráða jákvæðan og metnaðarfullan 
starfsmann sem vaktstjóra í akstursdeild fyrirtækisins.
Akstursdeildin sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini 
Hópbíla hf. auk þess að sinna ýmsum verkefnum er lúta að 
innri starfsemi félagsins.

Vakstjóri  stjórnar og samhæfir þjónustu fyrirtækis; 
skipuleggur röð og tímasetningu einstakra þjónustuþátta, 
nýtingu tækja og mannafla. Hann sinnir einnig símsvörun 
og móttöku viðskiptavina, margháttaðri upplýsingagjöf til 
viðskiptavina auk ýmissa áhugaverðra verkefna er lúta að 
innri starfsemi fyrirtækisins.

Um er að ræða framtíðarstarf. Vinnutíminn er vaktakerfi 
Hópbíla á hverjum tíma nú: 2-2-3  unnið aðra hverja helgi ( 
unnið 5 daga aðra vikuna en 2 daga hina vikuna).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg  
 en ekki skilyrði
• Rútupróf 
• Reynsla af svipuðu eða sambærilegu starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum  
 er mikilvæg

Vegna aukinna verkefna óska Hópbílar eftir að 
ráða bifreiðastjóra

Starfshlutfall:  Fullt starf
Dagsetning ráðningar:  Sem fyrst
Starfslýsing:  Leitum að bifreiðastjórum til þess  
 að sjá um ýmsan akstur á höfuð 
 borgarsvæðinu sem utan þess.
Hæfinskröfur:  Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D).
 Rík þjónustulund og góð mannleg  
 samskipti. Hreint sakavottorð.

Áhugasamir hafi samband við Ágúst Haraldsson  
gusti@hopbilar.is eða  Pálmar Sigurðsson  
palmar@hopbilar.is. 
Einnig er hægt að sækja um inn á heimasíðu Hópbíla 
www.hopbilar.is undir liðnum starfsfólk og fylgja þeim 
leiðbeiningum sem þar koma fram.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 

ViðskiptafræðingurBorgarbyggð auglýsir eftir 
framsæknum leiðtogum

Sviðsstjóri fjölskyldu- og fjármálasviðs
Við leitum að framsæknum leiðtoga í stöðu sviðsstjóra 
fjölskyldu- og fjármálasviðs. Sviðsstjóri hefur yfirumsjón 
með fjármálum, stjórnsýslu, fræðslumálum, íþrótta- og tóm-
stundamálum, félagsþjónustu og menningarmálum. 

Verkefni og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á rekstri skrifstofu og framkvæmd málaflokka sem   
 heyra undir sviðið
• Yfirumsjón með gerð fjárhags- og starfsáætlana fyrir sviðið  
 og stofnanir þess 
• Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
• Vinnur að stefnumótun og mannauðsmálum fyrir sviðið og   
 stofnanir þess
• Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða sem í  
 gildi eru og heyra undir sviðið

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði stjórnunar og fjármála
• Menntun á sviði fræðslumála er æskileg
• Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum
• Reynsla af áætlanagerð og fjármálastjórn
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum  
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti

Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
Við leitum að framsæknum leiðtoga í stöðu sviðsstjóra 
umhverfis- og skipulagssviðs. Sviðsstjóri hefur yfirumsjón 
með umhverfis-, hreinlætis- og sorpmálum, umferðar- og 
samgöngumálum, skipulags- og byggingarmálum, landbún-
aðarmálum, fasteignaumsjón og áhaldahúsi, brunamálum og 
almannavörnum.

Verkefni og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á rekstri og framkvæmd verkefna sem heyra  
 undir sviðið
• Umsjón með gerð fjárhags- og starfsáætlana 
• Yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum,  
 umhverfismálum, sorpmálum, samgöngumálum,  
 brunamálum og almannavörnum 
• Yfirumsjón með framkvæmdum, rekstri mannvirkja,   
 útboðum og gerð samninga
• Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða sem í  
 gildi eru og heyra undir sviðið

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s.  á sviði tækni,  
 verkfræði og skipulagsmála
• Þekking og reynsla af stjórnun og framkvæmdum
• Þekking og reynsla á skipulags- og byggingarmálum 
• Þekking og reynsla á sviði umhverfismála
• Reynsla af verk-, kostnaðar og fjárhagsáætlunum
• Hæfni í mannlegum samskiptum  
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti

Upplýsingar veitir Kolfinna Jóhannesdóttir í síma 4337100. Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar nk. Umsækjendur eru 
beðnir um skila inn umsóknum á netfangið kolfinna@borgarbyggd.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið. 

Við viljum ráða duglegan og drífandi aðstoðarveitingastjóra á stað okkar 
við Dalshraun. Um er að ræða 72% kvöld- og helgarvinnu fyrir konu eða karl.

Ef þú ert 24 ára eða eldri og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með skemmti-
legu fólki þá gætum við verið að leita að þér.

umsokn.foodco.is 
atvinna@foodco.is
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Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í notendaþjónustu upplýsingatæknideildar. Helstu verkefni eru 
dagleg notendaþjónusta við starfsmenn stofnunarinnar, sem felur m.a. í sér símaaðstoð, uppsetningu tölvu- 
og hugbúnaðar, að útbúa notendur í AD og Exchange, auk ýmissa annarra verkefna innan deildarinnar. 
Starfshlutfall er 100%. Um tímabundið starf er að ræða til 31. ágúst nk. með möguleika á framlengingu. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Góð tölvuþekking.
 • Frumkvæði og góð vinnubrögð.
 • Almenn þekking á viðhaldi kerfa og Microsoft umhverfi.
 • Microsoft gráður æskilegar.
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
 • Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður og býr yfir 
  þjónustulund, þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, jákvæður og vandvirkur.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2015 

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

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

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

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2015 

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, www.samgongustofa.is

Samgöngustofa leitar að sérfræðingi til starfa í deild skírteina og skráninga. Starf sérfræðings felst í að 
hafa umsjón með útgáfu íslenskra atvinnuskírteina til sjómanna, með útgáfu annarra réttindaskírteina og 
hafa umsjón með þeim skuldbindingum sem leiða af ákvæðum Alþjóðasamþykktarinnar um menntun og 
þjálfun, skírteini og vaktstöðu sjómanna á fiskiskipum (STCW-F). Sérfræðingur hefur einnig með hendi 
tengsl stofnunarinnar við mönnunarnefnd fiskiskipa og undanþágunefnd. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Vera handhafi atvinnuskírteinis til skipstjórnar og/eða vélstjórnar og hafa gegnt stöðu 
  skipstjóra eða yfirvélstjóra á íslenskum skipum. Æskilegt er að umsækjandi hafi fullnægt 
  skilyrðum um fyllstu atvinnuréttindi til starfa á íslenskum fiskiskipum eða kaupskipum.
 • Þekkja til þeirra atvinnuskírteina og skjala sem gefin eru út til sjómanna sem starfa 
  á íslenskum skipum.
 • Hafa haldgóða þekkingu og færni í íslensku, ensku og einu Norðurlandatungumáli.
 • Hafa þekkingu á notkun algengustu tölvuforrita.
 • Hafa reynslu af stjórnun og færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2015 

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun 
samgöngumála með um 160 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit 
er varða flug, siglingar, umferð og öryggis-
eftirlit með samgöngumannvirkjum og 
leiðsögu. Upplýsingar um Samgöngustofu 
má finna á www.samgongustofa.is. 

SÉRFRÆÐINGUR
Í TÖLVUMÁLUM

SÉRFRÆÐINGUR Í
SKIPAEFTIRLITSDEILD

SÉRFRÆÐINGUR
Í DEILD SKÍRTEINA
OG SKRÁNINGA

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

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

www.hagvangur.is



Skrifstofustarf
Verktakafyrirtæki í Hafnarfirði auglýsir eftir 

starfsmanni á skrifstofu í hálft starf sem fyrst. 
Þarf að kunna skil á TOK bókhalds- og launakerfi.

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 16. janúar n.k. 
merkt Skrifstofa-1001

Tjarnargötu 4

Kristín Sigurey  
Sigurðardóttir 

Lögg fasteignasali

101 Reykjavík fasteignasala ehf  
óskar eftir að ráða duglegan og heiðarlegan 
aðila til sölustarfa á fasteignasölu okkar.
Starfsreynsla æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir 
á kristin@101.is

Fullum trúnaði heitið.

Starfsmaður á steypudælu
Steypustöðin ehf. óskar eftir ráða  

starfsmann á steypudælu.
Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu en er 
ekki skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf og þar til gerð vinnu-
vélaréttindi.

Um er að ræða framtíðarstarf og er mikil vinna í boði.
Umsóknarfrestur er til 19. janúar 2015

Umsókum skal skilað til Jóns Tómassonar Stöðvarstjóra í 
Reykjavík á netfangið jonat@steypustodin.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

ÁFENGIS OG VÍMUEFNARÁÐGJAFAR  

SÁÁ óskar eftir Áfengis og vímuefnaráðgjöfum til náms eða 
starfa.  Stúdentspróf æskilegt.
Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson dagskrárstjóri í 
síma 824 7620
netfang hjalti@saa.is
Skriflegar umsóknir sendist á Sjúkrahúsið Vog Stórhöfða 45, 
112 Reykjavík,  merktar „ráðgjafi“

sími: 511 1144

Óskum eftir vönum viðgerðarmanni, bifvélavirkja eða vélvirkja.

Þarf að vera vanur almennum viðgerðum, s.s. á vinnuvélum, lyfturum, landbúnaðartækjum, 
vörubifreiðum ofl.

Umsóknir skulu sendar fyrir 19. janúar á netfangið heida@kraftvelar.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Kraftvélar óska eftir að ráða
   öflugan viðgerðarmann

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur SÍ, Greiningardeild Reykjavík 201501/036
Sérfræðingur SÍ, Samningar og útboðsmál Reykjavík 201501/035
Lögfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201501/034
Rekstrarstjóri rafmagns LSH, rekstrarsvið Reykjavík 201501/033
Sýningargæsla og uppl.gjöf Þjóðminjasafnið, Safnahús Reykjavík 201501/032
Vaktstjóri sýningargæslu Þjóðminjasafnið, Safnahús Reykjavík 201501/031
Verslunarstjóri Þjóðminjasafnið, Safnahús Reykjavík 201501/030
Lögfræðingur Forsætisráðuneytið Reykjavík 201501/028
Fagsviðsstjóri plöntueftirlits Matvælastofnun Reykjavík 201501/027
Starf á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201501/026
Mannauðsstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201501/025
Lektor í land- og ferðamálafræði HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild Reykjavík 201501/024
Dósent í stærðfræði HÍ, raunvísindadeild Reykjavík 201501/023
Lektor í lyfjafaraldsfræði HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201501/022
Sérfræðingur á skipaeftirlitsdeild Samgöngustofa Reykjavík 201501/021
Sérfr. í deild skírt. og skráninga Samgöngustofa Reykjavík 201501/020
Sérfræðingur í tölvumálum Samgöngustofa Reykjavík 201501/019
Þjónustufulltrúi Tollstjóri, innheimtusvið Reykjavík 201501/018
Lögfræðingur Tollstjóri, innheimtusvið Reykjavík 201501/017
Lögreglumaður Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201501/016
Ritari LSH, skrifstofa forstjóra Reykjavík 201501/015
Deildarlæknir LSH, húð- og kynsjúkdómadeild Reykjavík 201501/014
Deildarlæknir LSH, augndeild Reykjavík 201501/013
Starfsmaður í ræstingum Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201501/012
Aðstoðardeildarstjóri LSH, skilunardeild Reykjavík 201501/011
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Efra-Breiðholti Reykjavík 201501/010
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201501/009
Starfsmaður Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201501/008
Lögfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201501/007
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201501/006
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201501/005
Sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201501/004



Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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. 

Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rekstrar-
stjóra rafmagns. Landspítali er í um 150 þúsund fermetrum 
húsnæðis sem búið er rafkerfum af öllum toga, allt frá 
háspenntum inntökum yfir í lágspennt sjúkrakallkerfi. 

Rekstrarstjóri rafmagns er yfirmaður rafmagnsverkstæða Land-
spítala, stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri sem og rekstri 
allra rafkerfa spítalans í samræmi við stefnu og gildi Landspítala. 
Hann skal fylgjast með nýjungum á sínu fagsviði og eftir því 
sem við á vinna að innleiðingu þeirra með hagkvæmni og 
rekstraröryggi að leiðarljósi. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Tryggja að rafkerfi Landspítala uppfylli kröfur laga og 
reglugerða

 » Tryggja að rafkerfi Landspítala uppfylli kröfur spítalans,  
t.d. um mikið rekstraröryggi

 » Stjórna verkefnum í rafkerfum og stjórna rafmagnshluta 
annarra verkefna

 » Hafa yfirsýn yfir aflkerfi, öryggiskerfi, IT-kerfi o.s.frv. auk 
reksturs, fyrirbyggjandi viðhalds og breytinga þeirra

 » Gerð kostnaðaráætlana og viðhalds kostnaðargát verkefna
 » Ábyrgðamaður lágspennukerfa Landspítala gagnvart 
opinberum yfirvöldum (CB-löggilding)

 » Samskipti við stofnanir og eftirlitsaðila um rafmagnsmál
 » Samskipti við aðila innan LSH varðandi rafkerfi og ýmsan 
tækjabúnað

 » Þátttaka í innleiðingu orkustjórnunarstaðals ISO 50001
 » Þátttaka í undirbúningi nýbygginga Landspítala sem sá 
aðili sem mun bera ábyrgð á rekstri rafkerfa

Hæfnikröfur
 » Háskólapróf í rafmagnstæknifræði/-verkfræði
 » Skal hafa nauðsynleg réttindi til CB-löggildingar  
fyrir spítalann

 » Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
 » Góðir samskiptahæfileikar, lipurð og þjónustulund
 » Vandvirkni og frumkvæði í starfi
 » Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
 » Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá.
 » Upplýsingar veitir Kristján Guðlaugsson, deildarstjóri, 
kristjg@landspitali.is, sími 543 1508.

REKSTRARSVIÐ
Rekstrarstjóri rafmagns

Matreiðslumaður óskast  
í Mývatnssveit

Hótel Laxá er 80 herbergja hótel í Mývatnssveit sem var 
opnað sumarið 2014.  Hótelið stendur á fallegum stað í 
suðurhluta sveitarinnar fögru þar sem útsýni er til allra 
átta.  Við leitum að áhugasömum matreiðslumanni til að 
vinna með okkur í sumar að áframhaldandi uppbyggingu 
og þróun veitingastarfseminnar á hótelinu og lofum um 
leið skemmtilegum tíma í fallegu umhverfi. 

Allar nánari upplýsingar veitir Margrét Hólm Valsdóttir  
hótelstjóri í síma 464 1900 eða í gegnum netfangið  
margret@hotellaxa.is 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2015.

Framleiðslustjóri

Þjónustumaður

 Viltu ganga til liðs við

FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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Starfssvið
• Yfirumsjón með framleiðslu, birgða-

haldi og samningum við birg ja
• Val á hentugum framleiðsluferlum til 

að trygg ja hagkvæma framleiðslu
• Áætlanagerð og kostnaðargreining
• Starfsmannahald og samskipti  

við verktaka
• Innkaup hráefnis og rekstrarvara
• Þátttaka í vöruþróunarverkefnum

Menntun, þekking og reynsla
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, 

tæknifræði eða skyldra greina 
• Víðtæk þekking á framleiðslu  

og framleiðslustjórnun 
• Góð þekking á vélum og  

tækjum er æskileg
• Reynsla af notkun SOLIDWORKS
• Reynsla af stjórnun og  

stefnumótun æskileg

Hæfni og eiginleikar
• Færni í samskiptum  

og þægilegt viðmót
• Hugmyndaauðgi, frumkvæði  

og keppnisskap
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Gott vald á talaðri og ritaðri  

íslensku og ensku

Starfssvið
• Þjónusta og viðhald á tækjum  

sem Valka framleiðir
• Samskipti við viðskiptavini  

og aðstoð í síma
• Ráðgjöf og leiðbeiningar  

til viðskiptavina
• Starfinu fylg ja ferðalög innanlands 

sem og erlendis

Menntun, þekking og reynsla
• Iðn- og/eða tæknimenntun sem  

nýtist við vél- og rafbúnað
• Haldbær tölvuþekking kostur
• Reynsla af bilanagreiningum  

og viðhaldi
• Reynsla af þjónustu æskileg 
• Þekking á fiskvinnslu er kostur

Hæfni og eiginleikar
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og kraftur
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku, ensku og  

g jarnan einu norðurlandamáli

Valka leitar að kappsömu og metnaðarfullu starfsfólki. Í boði er góð vinnuaðstaða hjá  
framsæknu og ört vaxandi fyrirtæki þar sem ríkir góður starfsandi og mikill metnaður.  
Jafnt konur sem karlar eru hvattir til að sækja um störfin.

Valka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun  
og smíði á tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslu  
og býður margskonar lausnir og búnað frá stökum  
tækjum til heildarkerfa.

Valka leggur mikla áherslu á nýsköpun og hlaut  
Nýsköpunarverðlaunin árið 2013. Félagið var stofnað  
árið 2003 en þar starfa nú 25 manns við hönnun,  
þróun, verkefnastýringu, framleiðslu og sölu. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 19. janúar nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is
Þórir Þorvarðason, thorir@hagvangur.is 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar  
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.



| ATVINNA | 

SÖLU- OG KYNNINGARSTARF  

Við erum útgáfufyrirtæki sem er að stækka sölu- og 
markaðsdeild og leitum því að góðum starfsmanni með 
jákvætt viðmót í teymið okkar.  
Um er að ræða áhugavert sölu- og kynningarstarf á 
fjölbreyttum útgáfum rafrænna APP miðla.
Umsóknarfrestur er til 15. Janúar.

Öllum umsóknum verður svarað

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „Sala-1001“

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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. 

Laust er til umsóknar starf læknis í starfsnámi við augnlækningar. 
Starfið veitist frá 1. febrúar 2015 eða eftir samkomulagi til 6-24 
mánaða eða eftir samkomulagi.

Starfið hentar vel þeim sem áhuga hafa á sérfræðinámi  
í augnlækningum og vilja kynna sér hvort augnlækningar komi til 
greina sem framtíðarstarf. Einnig fyrir verðandi heilsugæslulækna 
sem vilja afla sér viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum. 

Hlutastarf kemur til greina fyrir lækna í sérnámi í heilsugæslu, 
tauga- eða bráðalækningum sem vilja kynna sér augnlækningar 
í tenglum við sérnám í þessum greinum. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Þjálfun í augnlækningum með þátttöku í klínísku starfi  
á göngu- og legudeild augndeildar auk bakvakta

 » Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi
 » Þátttaka í vísindavinnu
 » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Góð færni í mannlegum samskiptum
 » Öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 50-100%.
 » Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá. Viðtöl verða höfð 
við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu  
í starfið á þeim og innsendum gögnum. 

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Einari Stefánssyni, yfirlækni, LSH Augndeild, 
Eiríksgötu 37.

 » Upplýsingar veitir Einar Stefánsson, yfirlæknir, netfang 
einarste@landspitali.is, sími 543 7217.

AUGNLÆKNINGAR
Deildarlæknir

Framtíðarstarf!
Veitingahúsið Jómfrúin óskar að ráða þjón til starfa.  
Viðkomandi þarf að vera lærður framreiðslumaður eða með 
haldgóða reynslu. 40 ára og eldri kærkomnir.
Bæði fullt starf og hlutastarf er í boði. Ekki kvöldvinna.
Umsókn með ferilskrá sendist á jakob@jomfruin.is Veittar 
eru nánari upplýsingar í síma 898 4909 (Jakob)

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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. 

Laust er til umsóknar,vegna starfsloka, starf ritara á skrifstofu 
forstjóra. Ráðið er í starfið frá og með 1. mars 2015. 

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með um 4.900 
starfsmenn. Mikil áhersla er lögð á öruggan spítala, góðan 
vinnustað, skilvirka verkferla og ábyrgan rekstur. 

Leitað er eftir einstaklingi sem er lausnamiðaður og með ríka 
þjónustulund til að annast fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Verkefnavinna og stuðningur á skrifstofu forstjóra
 » Upplýsingagjöf og símsvörun
 » Undirbúningur og umsjón funda
 » Skjalavistun
 » Umsjón með samningakerfi Landspítala

Hæfnikröfur
 » Mikil samstarfs- og samskiptahæfni
 » Frumkvæði og metnaður í starfi 
 » Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
 » Gott vald á íslensku og ensku
 » Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og eftir 
atvikum viðtölum við umsækjendur.

 » Upplýsingar veita Aldís Magnúsdóttir, mannauðsráðgjafi, 
aldism@landspitali.is, sími 543 1339 og Benedikt 
Olgeirsson, aðstoðarforstjóri, benedikto@landspitali.is, 
sími 543 1968.

SKRIFSTOFA FORSTJÓRA
Ritari

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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. 

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis við húð- og kynsjúk-
dómadeild. Starfið veitist 1. mars 2015, eða eftir samkomulagi, 
til eins eða tveggja ára en semja má um styttri ráðningu. 

Unnið er í dagvinnu á göngudeild húð- og kynsjúkdóma og séð 
um inniliggjandi sjúklinga með húðsjúkdóma. Engar vaktir fylgja 
stöðunni en möguleiki á vaktavinnu á lyflækningasviði. Góður 
undirbúningur fyrir sérnám í húð og kynsjúkdómum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Móttaka sjúklinga á göngudeild húð og kynsjúkdóma
 » Mikið unnið við ráðgjafir undir handleiðslu sérfræðilækna
 » Þátttaka í rannsóknarvinnu möguleg

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Samskiptahæfni og jákvætt viðmót

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
 » Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá. Viðtöl verða höfð 
við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum. 

 » Upplýsingar veitir Baldur Tumi Baldursson, yfirlæknir, 
baldurb@landspitali.is, sími 543 1000.

HÚÐ- OG KYNSJÚKDÓMADEILD
Deildarlæknir

Stay Clean!
Stay Apartments er framsækið íbúðarhótel með samtals 70 íbúðum  
í miðbæ Reykjavíkur. Í okkar annars frábæra hóp vantar: 

 
ÞERNUR.

Við getum bætt við okkur 2-3 þrifa og þjónustu starfsmönnum í hálft starf, 
4 tíma á dag og aðra hverja helgi.
Þau þurfa að vera með góða ensku kunnáttu, vera stundvís og ábyrg. 
Einnig er kostur að vera reyklaus og með bílpróf.

We can add to our staff 2-3 cleaning and service staff for 50% job, 4 
hours a day and every other weekend.
They need to have good english skills, be punctual and reponsible. 
Preferably a non smoker with a drivers licence. 

. 

Umsóknarfrestur til 19.janúar, ferilskrár 
sendast á kata@stay.is  

Ráðgjafar á sviði
upplýsingatækni og fjármála
Vegna aukinna verkefna og jákvæðrar þróunar á 
fyrirtækjamarkaði leitar Ráðgjafarsvið Deloitte að 
framsæknum og öflugum ráðgjöfum á sviði 
upplýsingatæknimála og fyrirtækjaráðgjafar.

Verkefni IT ráðgjafa
Verkefnin eru m.a. úttektir á sviði aðgangsstýringa, 
hýsingar og reksturs upplýsingakerfa, gagnaflutninga, 
breytingastjórnunar og öryggismála.

Verkefni fjármálaráðgjafa
Verkefnin eru m.a. á sviði rekstrarlegrar endurskipu- 
lagningar fyrirtækja, aðstoð við kaup og söluferli 
fyrirtækja, gerð áreiðanleikakannana, verðmats og 
almennrar fyrirtækjaráðgjafar.

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.
- Reynsla af ráðgjafastörfum æskileg en ekki skilyrði.

Umsóknir sendist til mannauðsstjóra Deloitte á 
netfangið erna.arnardottir@deloitte.is fyrir 
23. janúar 2015.

Deloitte er stærsta alþjóðlega ráðgjafarfyrirtæki heimsins og er leiðandi á 
sviði fjármála- og upplýsingatækniráðgjafar. Hjá Deloitte starfa um 200 
manns víðsvegar um landið, en á alþjóðavísu eru starfsmenn Deloitte um 
200.000 í yfir 150 löndum. Fyrirtækið leggur metnað í að bjóða starfs- 
mönnum sínum upp á gott starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma.
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Blómaþing ehf, óskar eftir að ráða verkefna-

stjóra til að hafa yfirumsjón og eftirlit með 

uppbyggingu á svokölluðum Frakkastígsreit. 

Heildarbyggingarmagn á reitnum er í kringum 

11.000 fm.

Viðkomandi skal hafa reynslu af byggingar-

stjórn á verkstað og áætlanagerð, byggingar-

stjóraréttindi eru æskileg.

Umsóknarfrestur er til  16. janúar

VERKEFNASTJÓRI   

Umsóknir og ferilskrár skal senda á netfangið hulda@leiguibudir.is 
eða í pósthólf 8814, 128 Rvk, merkt Blómaþing verkefnastjóri.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

- FRAKKASTÍGSREITUR

WWW.OSSUR.COM

VILTU GANGA Í LIÐ MEÐ ÖSSURI?

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

GLOBAL PLANNER

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í alþjóðlega innkaupadeild.  

Deildin sér um áætlanagerð, innkaup og dreifingu á vörum frá Asíu til  

fimm heimsálfa.

Starfssvið
• Birgðastýring og áætlanagerð

• Samskipti við vöruhús, sölumenn, vöru- og verkefnastjóra

• Náið samstarf við birgja

• Stuðningur við innleiðingu nýrra vara

 
Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem viðskiptafræði, 

 verkfræði, stærðfræði eða vörustjórnun

• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla

• Þekking og reynsla af tölfræðilegum spálíkönum og forritum

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 20. janúar næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn  tölvupóstsins 

hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

SÉRFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í framleiðsludeild. Deildin 

sér um framleiðslu, þjónustu og umbætur á tölvustýrðum stoðtækjum 

 Össurar.

Starfssvið
• Innleiðing á nýjum vörum í framleiðslu

• Greining á framleiðsluvörum

• Innleiðing og notkun á gæðakerfi Össurar í framleiðslu

 
Hæfniskröfur

• Próf í rafmagnsverk- eða tæknifræði, vélaverk- eða tæknifræði

• Menntun eða reynsla af tölvustýrðum kerfum

• Masterspróf eða a.m.k. 3 ára starfsreynsla

• Þekking og áhugi á gæðastjórnunarkerfum

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð



Leynist í þér snillingur?
Reynd leitar að reyndu og metnaðarfullu fólki til starfa.

Viðskiptaforritun og ráðgjöf
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði, 
 viðskiptafræði eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af forritun og viðskiptalausnum
• Þekking á NAV er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Sérfræðingur í samþættingu  
og rekstri Microsoft lausna 
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, t.d. í verkfræði, tölvunarfræði 
 eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og þjónustu á Microsoft umhverfi
• Æskileg þekking á MS SQL, Azure, AD, IIS, Exchange,  
 PowerShell, Office, CRM og SharePoint
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá skulu sendar á  
job@reynd.is, merkt „Snillingur“, fyrir 19. janúar 2014. 

Frekari upplýsingar veitir Bjarni Gaukur Sigurðsson 
(gaukur@reynd.is)  Allar umsóknir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Um Reynd.
Reynd er hugbúnaðarfyrirtæki á sviði viðskiptalausna fyrir 
verslanir, vöruhús, veitingastaði, hótel og þjónustufyrirtæki.  
Lausnir Reyndar byggja á Microsoft Dynamics NAV, LS Retail, 
Office 365, Azure, Cenium, auk ýmissa snjall- og veflausna.  
Hjá Reynd starfar samheldinn hópur sem hefur áralanga 
reynslu í þróun, ráðgjöf og innleiðingum á viðskiptalausnum 
innanlands sem og erlendis. Um helmingur viðskipta Reyndar 
er erlendis.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
RAUÐARÁRSTÍG 10     
150 REYKJAVÍK     

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Golfvallarstjóri
Rekstraraðili golfskála

Golfklúbbur Öndverðarness leitar nú að golfvallar-
stjóra og rekstraraðila fyrir golfskálann.

Golfvallarstjóri.  Leitað er að öflugum og sjálfstæðum 
einstaklingi sem á gott með að vinna með fólki og hefur 
reynslu af vallarstjórn og/eða menntun í golfvallarfræð-
um.  Æskilegt er að viðkomandi hafi til að bera frum-
kvæði, hæfni til almenns viðhalds á vélum og metnað til 
að ná árangri í starfi.  

Rekstraraðili golfskála. Leitað er að  metnaðarfullum 
rekstraraðila fyrir golfskálann sem sér um og ber ábyrgð 
á veitingarekstri og þjónustu klúbbsins við golfara í maí 
– sept. ár hvert.  Æskilegt er að viðkomandi sé mat-
reiðslumaður og/eða hafi reynslu af veitingarekstri.

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Steinþórsson  
formaður GÖ í síma 896 5865 milli kl 12-14.  Umsóknir 
ásamt ferilskrá skal senda á netfangið allist@internet.is  
í síðasta lagi 18. janúar.  Allar fyrirspurnir og umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Golfklúbbur Öndverðarness varð 40 ára á síðasta ári og er einn af stærstu 
og framsæknustu golfklúbbum landsins.  Félagar hafa verið rúmlega 500 
undanfarin ár.  Öndverðarnesvöllur er 18 holur og þjónar sívaxandi sumar-
húsabyggð í Grímsnesi og nærsveitum.  Um 3.000 sumarhús eru innan 20 
mínúta aksturfjarlægðar og einungis tekur tæpa klukkustund að aka til GÖ 
frá höfuðborgarsvæðinu. Golfskáli GÖ er glæsilegur með vel tækjum búið 
eldhús og veislusal sem tekur 140 manns í sæti.
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Reykjanesbær óskar eftir áhugasömum, fjársterkum 
samstarfsaðilum um rekstur Víkingaheima í Reykjanesbæ. 
Helsta aðdráttarafl hússins er víkingaskipið Íslendingur sem 
Gunnar Marel Eggertsson og áhöfn hans sigldi yfir hafið 
árið 2000 til að minnast landafundanna. Auk þess eru fleiri 
sýningar í húsinu.

Um 20 þús. gestir heimsóttu Víkingaheima á árinu 2014 en 
mikil tækifæri eru talin, fyrir rétta aðila, á að auka þann 
fjölda verulega.

Áhugasamir hafi samband við framkvæmdastjóra 
Menningarsviðs Reykjanesbæjar; 
Valgerði Guðmundsdóttur, 
netfang valgerdur.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is 
fyrir 1. feb. 2015

ÓSKUM EFTIR ÁHUGA-
SÖMUM, FJÁRSTERKUM 
SAMSTARFSAÐILUM

Viðkomandi þarf að hafa 3ja til 5 ára 
reynslu, frumkvæði, þekkingu í matreiðslu 

á hollustu– og grænmetisréttum.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, 

kunna að setja upp matseðla, vera 
snyrtilegur og hafa góða hæfileika í 

mannlegum samskiptum. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

100% starfshlutfall.

frá 1. febrúar 2015

Við leitum að fjölhæfum og framúrskarandi 
einstaklingi til að sjá um söluskrifstofu 
okkar á Akureyri.
Starfssvið og hæfniskröfur:
• áhersla á sjálfstæði, lausnamiðuð og vönduð vinnubrögð
• kunnátta í a.m.k. þýsku, ensku
• þekking á  samfélagsmiðlum
• umsjón með vefsíðu
• reynslan i ferðamennsku á Íslandi
• taka á móti viðskiptavinum, svara tölvupóstum oþh.
• hafa áhuga á greinum tengdum starfssviði fyrirtækisins

Inspiration Iceland er fyrirtæki sem sérhæfir sig í ferða-
mennsku tengdri yoga og vellíðunar, á háu gæðastigi.
 
Umsoknarfrestur er til 20. janúar  og ráðning sem fyrst 
samkvæmt samkomulagi.  Vinsamlegast sendið umsókn og 
ferilskrá á:   ab@inspiration-iceland.com

ERT ÞÚ GAGNAGÚRÚ?
  Við leitum að öflugum  

sérfræðingi í viðskiptagreind 
(Business Intelligence)  
í þróunarteymi okkar.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og 
eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsingatæknikerfum eftirlitsskyldra aðila 
og sinnir rannsóknarhlutverki. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á greiningu og hagnýtingu gagna og að 
útfæra lausnir sem auka skilvirkni og yfirsýn.

Starfssvið
• Þróun á vöruhúsi gagna og gagnamódeli Fjármálaeftirlitsins
• Greining á gögnum og nýtingu þeirra í eftirliti á fjármálamarkaði
• Þróun aðferðafræði við sjálfvirkt mat á gæðum gagna
• Stuðningur við hönnun á skýrslum og greiningum
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum 
• Reynsla af uppbyggingu og þróun á vöruhúsi gagna
• Reynsla af viðskiptagreindarhugbúnaði æskileg (t.d. TARGIT, Business Objects, Qlikview) 
• Reynsla af Agile og Scrum vinnubrögðum er kostur
• Reynsla og þekking á aðferðafræði við mat á gæðum gagna er kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, kraftur, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna bæði sjálfstætt og í hóp

Umsjón með starfinu hafa Bjarni Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri (bjarnithor@fme.is)  
og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða
á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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GAKKTU Í TEYMI ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA

Menntun og hæfniskröfur:

· BS/BA eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi.
· Reynsla eða próf í leiðsögn eða gönguleiðsögn er mjög æskileg.
· Reynsla af stjórnun og hæfni í mannlegum samskiptum.
· Mjög vel talandi og skrifandi á íslensku og ensku. 

Auka tungumál er kostur.
· Yfirgripsmikil þekking á Íslandi er mjög æskileg.

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

Ábyrgðarsvið og 
helstu verkefni:

· Yfirumsjón og ábyrgð á framkvæmd 
langferða.

· Samskipti við erlenda samstarfsaðila.
· Umsjón með gæðamálum.
· Samskipti við birgja og samningagerð.

Við leitum að skipulögðum einstaklingi með góða þekkingu á Íslandi í starf 
rekstrarstjóra langferða hjá Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum (e. Operations Manager).

Nánari upplýsingar fást hjá Margréti á skrifstofu Íslenskra Fjallaleiðsögumanna eða í síma 587 9999.
Umsóknir má senda á netfang job@mountainguide.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2015.

ÍSLANDSLYFTUR
Óskum eftir uppsetningar eða verkamönnum, vönum 
eða viljugum til að læra að setja upp fólks og vörulyftur 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Laun samkvæmt sam-
komulagi. Skilyrði hreint sakavottorð. Uppl. í s. 860 7602 Helgi 
eða islandslyftur@islandslyftur.is

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Ábyrgð og verkefni
•  Uppfærsla og innsetning efnis á vef fyrirtækisins og samfélagsmiðla
•  Myndvinnsla og hönnun markaðsefnis í samstarfi við markaðsstjóra og auglýsingastofu
•  Aðlögun markaðsefnis frá erlendum birgjum í samstarfi við auglýsingastofu
•  Textagerð fyrir vefi, samfélagsmiðla og annað markaðsefni
•  Þróun á ytri og innri vefsvæðum fyrirtækisins
•  Önnur tilfallandi verkefni á markaðssviði

Hæfniskröfur 
•  Menntun sem nýtist í starfi eða 2–3 ára reynsla af sambærilegu starfi
•  Góð þekking á hönnunar- og myndvinnsluforritum, m.a. InDesign, Photoshop og Illustrator, er skilyrði
•  Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta er skilyrði
•  Góð kunnátta í HTML 5 er kostur
•  Færni í notkun greiningartóla fyrir vefi og samfélagsmiðla er kostur
•  Brennandi áhugi á og gott auga fyrir hönnun
•  Færni í að tjá sig í ræðu og riti
•  Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og áreiðanleiki
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2015 og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Einungis 
reyklausir einstaklingar koma til greina. Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@askja.is. 

Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum. 
Við leitum að framúrskarandi einstaklingi í teymið okkar sem mun leiða Öskju áfram inn í spennandi 
framtíð. Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

Snillingur óskast!
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða skapandi 
vefsnilling og hönnuð á markaðssvið 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólakennari á Læk

· Leikskólakennari í Austurkór 

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari á Kópastein

Grunnskólar

· Aðstoð í mötuneyti Lindaskóla

· Forfallakennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi Hörðuvallaskóla

Stjórnsýslusvið

· Launafulltrúi á launadeild

Velferðarsvið

· Starfsmenn í frekari liðveislu

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 

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals ellefu blöð í dag.   
Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

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

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 16. janúar 2015.

Þjónustustjóri
MyTimePlan auðveldar stjórnendum stýringu mikil-
vægustu auðlindar fyrirtækisins, þ.e.; mannauðnum og 
stuðlar að auknum lífsgæðum og framleiðni. 
Nánar á www.mtp.is

Starfið
• Þjónusta við núverandi viðskiptavini
• Umsjón með vef, facebook og twitter
• Vinna handbók og kennslumyndbönd
Kröfur
• Háskólamenntun er nýtist í starfi
• Reynsla af hugbúnaðarþjónustu
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð

Bjóðum sveigjanlegt og gott starfsumhverfi.

Áhugasamir sendið umsókn á mytimeplan@mytimeplan.is. 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogsbæjar 
auglýsir eftir verkefnastjóra 
spjaldtölvuverkefnis 
grunnskóla Kópavogsbæjar

Lýsing á starfinu sem er laust þar sem 
tilgreindur er ráðningartími og starfshlutfall 

Auglýst er eftir verkefnastjóra til að stýra inn-
leiðingu spjaldtölva í grunnskólum Kópavogs. 
Um er að ræða 100% starf frá 1. janúar - 31. 
desember 2016.  

Kröfur um menntun og reynslu

Háskólamenntun á sviði uppeldis- og 
kennslufræða eða verk- og tölvunarfræða 
eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Framhaldsmenntun  eða reynsla á sviði 
upplýsinga- og tæknimenntar æskileg
Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunn-
skólastigi æskileg
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg   
Þekking og reynsla af innleiðingu og notkun 
spjaldtölva í skólastarfi æskileg
 Þekking og reynsla af kynningarmálum æskileg  
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Framúrskarandi samskiptahæfileikar, góð 
skipulagshæfni og sjálfstæði og drífandi í starfi

Nánari upplýsingar  

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsók-
navef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2014. 
Ráðið verður í stöðuna sem fyrst
 

Umsækjendur eru beðnir um að fylla 
út umsókn á heimasíðu BL ehf.  

Umsóknarfrestur er til 19. janúar nk.  

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 
Hauksdóttir, starfsmanna- og 
gæðastjóri.

Við getum bætt við okkur
bifvélavirkjum á verkstæði okkar að
Sævarhöfða 2. Í boði er björt og glæsileg 
vinnuaðstaða og möguleiki á sérhæfingu 
eftir getu og áhuga starfsmanna. Vinnutími 
er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á 
föstudögum frá kl. 8-16.

Hæfniskröfur:  
· Bifvélavirkjamenntun. Nokkurra ára
 starfsreynsla æskileg.
· Gott tölvulæsi. Unnið er með    
   rafrænar verkbeiðnar.
·  Skipulögð og fagleg vinnubrögð
 eru nauðsynleg.

Við leitum að starfsmanni til að sjá um
gæðaskoðanir á verkstæði okkar að
Sævarhöfða 2.
Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga
frá kl. 9-18 og á föstudögum frá kl. 9-17.

Hæfniskröfur:  
· Bifvélavirkjamenntun eða reynsla sem   
 nýtist í starfi.
 · Skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BL óskar að ráða öfluga og þjónustulundaða aðila í eftirtalin störf á þjónustusviði félagsins

GæðaskoðunBifvélavirkjar

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

www.hagvangur.is

SUNDÞJÁLFARI
Sunddeild Stjörnunnar leitar að einstaklingi í hlutastarf 

við þjálfun æfingahópa við yngra starf deildarinnar. 
Sami aðili hefur einnig möguleika á fullu starfi í sumar.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Friðbjörn yfirþjálfari 
í netfanginu sund@stjarnan.is eða í síma 669-6502.

Sunddeild Stjörnunnar er eitt af fyrirmyndarfélögum ÍSÍ.

(SUNDÞJÁLFARANEMI)
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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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Umsjónarkennari á elsta stigi
Grunnskóla Grindavíkur vantar umsjónarkennara á elsta stigi, 
aðalkennslugreinar íslenska og samfélagsfræði. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.  

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2,  
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is fyrir 15. janúar.  

Upplýsingar um Grunnskóla Grindavíkur er að finna  
á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri  
í síma 420-1150.

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem 
leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar 
námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi. 
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Náms- og starfsráðgjafi 
við Borgarholtsskóla

Laust er til umsóknar starf náms- og starfsráðgjafa við 
Borgarholtsskóla í 100% stöðu. 

Náms- og starfsráðgjafi er talsmaður nemenda, stendur 
vörð um velferð þeirra og veitir ráðgjöf um nám,  
námstækni og námsvenjur.  

Hæfnikröfur
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi
• Geta starfað sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og frumkvæði
• Kunnátta í gerð kynningarefnis

Við bjóðum upp á gefandi starfsumhverfi og lífleg sam-
skipti við nemendur og samstarfsfólk. Sjá upplýsingar um 
Borgarholtsskóla: www.bhs.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og stofnanasamingi 
Borgarholtsskóla.
Umsóknir um starfið, ásamt prófskírteinum, meðmælum 
og upplýsingum um nám og fyrri störf, skulu berast á net-
fangið ingibogi@bhs.is í síðasta lagi 15. janúar 2015. 
Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða.

Nánari upplýsingar veitir Ingi Bogi Bogason, aðstoðar-
skólameistari, s. 5351703, netfang ingibogi@bhs.is

Íþróttafulltrúi  
á sunnanverðum Vestfjörðum

Héraðssambandið Hrafna-Flóki, Vesturbyggð og Tálknafjarðar- 
hreppur auglýsa eftir íþróttafulltrúa í fullt starf. Um er að ræða nýtt 
og spennandi starf á starfssvæði Hrafna-Flóka sem eru sunnan-
verðir Vestfirðir. 

Hlutverk íþróttafulltrúa verður m.a. að sjá um íþróttaskóla fyrir 1.-4. 
bekk, stefnumótun íþróttamála í samstarfi við íþróttahreyfinguna 
og sveitastjórnir á svæðinu og sinna hlutverki framkvæmdastjóra 
Hrafna-Flóka. Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir kraftmikinn 
og áhugasaman einstakling á uppbygginu á sameiginlegu íþrót-
tastarfi á svæðinu. 

Launakjör í samræmi við kjarasamninga fagfélaga.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði íþróttafræða eða sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af þjálfun.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.

Á sunnanverðum Vestfjörðum er kraftmikið mannlíf, mikil atvinnu-
uppbygging og umtalsverð fólksfjölgun hefur verið síðustu ár. 

Umsóknarfrestur er til 20. Janúar 2015 og skal senda umsókn 
ásamt ferilskrá á netfangið hhf@hhf.is.  

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Margréti Brynjólfsdóttur í síma 
698-9913 og í tölvupósti: maggabr@gmail.com . Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verðum öllum svarað. 

Heilsuver Suðurlandsbraut 22  
óskar eftir starfsmanni. 

Um er að ræða afgreiðslu og ráðgjöf til viðskiptavina, 
pantanir og almenna umsjón með búðinni í samráði við 

verslunarstjóra. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á heilsuvörum og heilbrigðum lífsstíl, þjónustulund,  

góða menntun sem nýtist í starfi og hreint sakavottorð.  

Umsóknir/fyrirspurnir ásamt ferilskrá skal senda 
á alli@lyfjaver.is fyrir 15. janúar n.k.
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| ATVINNA | 

ÚTBOÐ
SVF – Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, 

Brynjólfsgötu 1, Reykjavík 
Húsbygging ÚTBOÐ NR. 15764

Breyttur verklokatími frá fyrri auglýsingu 3. janúar.

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og menningar- 
málaráðuneytis óskar eftir tilboðum í verkið „Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur“, Brynjólfsgötu 1, Reykjavík. 

Verk þetta nær til byggingar á húsi fyrir Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum við Háskóla Íslands.   
Byggingin mun rísa á horni Suðurgötu og Brynjólfsgötu í Reykja- 
vík.  Undirgöng munu liggja undir Suðurgötu frá byggingunni
að Háskólatorgi og eru þau innifalin í verkinu.   
Um er að ræða jarðvinnu, uppsteypu og fullbúið hús og allan frágang 
að utan og innan. Meginbyggingin er 3543 m² og tengigangur undir 
Suðurgötu 201 m².  Samanlagt er byggingin 3744 m²  og um 17.200 
m³ .  Meginbygging er á fjórum hæðum en auk hennar er niðurfellt 
torg með setpöllum og skábrautum um 1.000 m²  en skráist ekki sem 
botnflatarmál. 

Verkkaupi er mennta- og menningarmálaráðuneytið fyrir hönd 
Háskóla Íslands. 

Helstu magntölur: 
Gröftur á lausum og föstum jarðvegi                  16.000 m³ 
Fyllingar undir og að mannvirki                          7.500 m³ 
Almenn steypumót                                  11.600 m² 
Plötumót                                           3.800 m² 
Bendistál í plötur og veggi                          285.000 kg 
Steinsteypa í veggi, plötur, bita og súlur               28.000 m³ 
Grófhúðun á einangraða veggi                          1.500 m² 
Terrazzogólf                                          630 m² 
Gifsveggir                                           1.800 m² 
Dúkar og dúkalögn                                  2.200 m² 
Kerfisloft niðurhengd                                  2.500 m² 
Málun veggja og lofta                                  6.100 m² 
Stólar í fyrirlestrarsal                                  119 stk. 

Verkefnið hefur verið unnið samkvæmt aðferðarfræði upplýsinga- 
líkana mannvirkja (Building Information Modeling - BIM) og aðferða- 
fræði vistvænnar hönnunar. Stefnt er að því að byggingin verði 
vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt alþjóðlega vottunar-
kerfinu BREEAM. 

Verkinu skal vera að fullu lokið í 15. nóvember  2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 6. janúar 2015. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  þriðjudaginn 10. febrúar 2014   
kl.  11:00  að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska 

Vinningsnúmer í happdrætti  
Áss styrktarfélags  2014

1. vinningur 
Opel Astra Enjo 1.4 turbo 5 dyra frá Bílabúð 
Benna, að andvirði kr. 3.690.000. kom á miða 
númer 6568

2.-8.vinningur
Heimilistæki frá Bræðrunum Ormsson að  
andvirði  kr. 200.000 hver vinningur.
719  2225  7160  16481  19169  19376  19891,

Upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.styrktarfelag.is

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs og 
þakkar veittan stuðning.

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Frakkastígur - Skúlagata,
lýsing

Vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagsbreytingar 
fyrir hluta Skúlagötusvæðis - “Frakkastígur - 
Skúlagata, þá er nú til kynningar verkefnislýsing 
sbr. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga. 
Lýsing fyrir svæðið, sem hefur fengið vinnuheitið 
“Frakkastígur - Skúlagata”, nær yfir tæplega 
1 hektara svæði, nær yfir óbyggða lóð á horni 
Skúlagötu og Frakkastígs og opið og óbyggt 
borgarland milli Skúlagötu og Sæbrautar sem 
nær frá Skúlagötu 9 að Skúlagötu 13. Sjá nánar 
afmörkun svæðis í lýsingu .

Tilgangur fyrirhugaðrar deiliskipulagsbreytingar 
er að varpa ljósi á hugsanlega nýtingu svæðisins 
með hliðsjón af uppbyggingu. Einnig liggur fyrir 
ákvörðun um að tengja betur umferð gangandi og 
hjólandi, frá Skúlagötu/Frakkastíg og yfir Sæbraut, 
að listaverkinu Sólfari og við strandlengjuna.

Lýsingin er orðin aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar 
og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma 
ábendingum eða athugasemdum á framfæri til 
skipulagsfulltrúa, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 1. 
febrúar nk. 

Reykjavík, 10. janúar 2015,
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVÍKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum. 

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmyndir af húsinu eins og það er nú 
  og eldri ljósmyndir ef þær eru til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 16-18 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

 

Umsóknum skal skila á þar til gerðu eyðublaði 
sem er að finna á rafrænni Reykjavík; http://
rafraen.reykjavik.is. 

Umsóknareyðublöð liggja einnig frammi í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14. 

 

Umsóknir skulu berast umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík, í síðasta lagi 15. febrúar 2015. 

 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2015 og verða ekki nýttir á árinu falla 
niður.

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

TILLAGA AÐ SVÆÐIS-
SKIPULAGI HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐISINS 2040
KYNNINGARFUNDUR

Tillaga að nýju svæðisskipulagi höfðuborgar- 
svæðisins er í auglýsingu til 2. febrúar 2015.

Tillagan er aðgengileg á skrifstofu Sambands 
sveitarfélaga á höfuðborgarvæðinu að 
Hamraborg 9, Kópavogi og á heimasíðu 
sambandsins  www.ssh.is. 

Tillagan er einnig aðgengileg í þjónustuveri 
Garðabæjar, Garðatorgi 7 og á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is

Sérstakur kynningarfundur um tillöguna 
verður haldinn í Flataskóla þann 19. 
janúar 2015 kl. 17.30. Er fundurinn 
sérstaklega ætlaður Garðabæingum.
 
Skipulagsstjóri Garðabæjar

Save the Children á Íslandi
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Íslensk-ameríska félagið auglýsir  
styrki fyrir sumarnámskeið  

við Haystack Mountain School of Crafts

Menningarsjóður Pamelu Sanders Brement og Íslensk-ameríska 
félagið auglýsa til umsóknar styrki fyrir listafólk til að sækja 
sumarnámskeið við Haystack Mountain School of Crafts í Maine.  

Tveir styrkir eru í boði, hvor að upphæð $ 3.500.   
Frekari upplýsingar um námskeiðin og kennslugreinar  
má finna á heimasíðu skólans á www.haystack-mtn.org  

Til að sækja um Haystack listastyrkinn þarf að leggja inn  
eftirfarandi gögn:

1. Útfyllta umsókn á ensku.
2. Prófskírteini úr því námi sem að umsækjandi hefur lagt stund á.
3. Meðmælabréf í lokuðu umslagi.
4. Sýnishorn af verkum umsækjanda, t.d. ljósmyndir. 

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem almennar  
upplýsingar koma einnig fram. Umsækjendur skulu tilgreina á 
umsókn hvaða námskeið þeir hafa hug á að sækja.

Umsóknir þarf að senda eigi síðar en 5. febrúar 2015 
til Íslensk-ameríska félagsins, Pósthólf 320, 121 Reykjavík.

Löggildingarnámskeið 
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í mars 2015, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 2. mars 2015.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 2 - 6. mars og lýkur  
með prófi laugardaginn 14. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík  
eða vefsetrinu www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt; 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda.  
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  
 um réttindi til starfsheitis.  
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr.  
 laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn  
 9. febrúar 2015. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Tröllateigur 24 Mosfellsbæ
127,9 fm fjögurra herbergja glæsiíbúð, útsýnisíbúð með sérinngangi 

í nýlegu vönduðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. 

OPIÐ HÚS - LAUS STRAX.   
OPIÐ HÚS

Eign í sérflokki. Sérlega björt vönduð, stílhrein, vel um gengin og 
glæsileg endaíbúð á fyrstu hæð. Húsið stendur hátt og mikið útsýni 
er til vesturs og norðurs. Eigninni fylgir stæði í góðri bílageymslu í 
kjallara. Verð 37,9 millj. Sölumaður s: 898-9791 verður á staðnum og 
sýnir íbúðina milli kl 12:00 og 13:00 í dag.

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

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

Ægisíða 76
 Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Glæsileg og björt 4 herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu fjórbýli 
á góðum stað við sjávarsíðuna. Sér inngangur. Laus við kaup-
samning. Nýlegir gluggar og gler í allri íbúðinni. Baðherbergi 
nýlega tekið allt í gegn. Stærð 102,8fm. V. 42,7m. 
    

Uppl. Gylfi 822-0700 

OPIÐ HÚS

Skrifstofu og lager húsnæði til leigu.

Lyngháls 4, 110 Reykjavík 2 hæð (jarðhæð)
Um 106 m² óinnréttað rými.
Mikið af bílastæðum við húsið þar að meðal bílstæðahús.

Ármúli 23, 108 Reykjavík (kjallari bakatil)
Um 700 m² * 3,30 salarhæð opið lagerrými.

Frekari upplýsingar fást hjá Pétri Guðmundssyni 
Sími: 822-4488   Póstfang: petur@eykt.is
eða 
Róbert  A Reynissyni
Sími: 822-4421   Póstfang: robert@eykt.is

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

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Um er að ræða 640 m² skrifstofu- og verslunarhúsnæði á 1. og 2. 
hæð.  Mikið af bílastæðum við húsið þar að meðal bílstæðahús.

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. 

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

Strandvegur 12 – Garðabæ 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12.JAN. kl 17:30-18:00

Opið
hús

Hlíðasmári 10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Löggildingarnámskeið 
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í mars 2015, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 2. mars 2015.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 2 - 6. mars og lýkur  
með prófi laugardaginn 14. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík  
eða vefsetrinu www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt; 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda.  
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  
 um réttindi til starfsheitis.  
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr.  
 laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn  
 9. febrúar 2015. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

FÁLKAGATA 19, 107 REYKJAVÍK,  3JA HERBERGJA

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og 

leigumiðlari 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG FRÁ KL. 13:00 - 13:30
Falleg og vel með farin um 83 fm. íbúð á jarðhæð við Fálkagötu. 
Húsið lítur vel út að utan, í góðu ásigkomulagi 
og hefur allt ytra byrði verið tekið í gegn á seinustu árum. 
Eftirsótt staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.



Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Þrastarlundur - 210 Garðabær
Opið hús í dag, laugardag, milli kl. 14:00 og 15:00
Glæsilegt og mikið endurnýjað 234 fm tengihús á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr, 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. Innan-
gengt í bílskúr úr forstofu. Fallegur garður með timburverönd og miklum gróðri. 
Laus strax. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 63,8 millj. 

Tómasarhagi - 107 Reykjavík
Afar glæsileg og mikið endurnýjuð neðri sérhæð ásamt bílskúr á þessum eftir-
sótta stað í Vesturbæ, samtals um 160 fm. Hæðin skiptist í stórar stofur með 
suðvestur svölum út af, þrjú svefnherbergi, tvö flísalögð baðherbergi og eldhús 
með nýlegri sérsmíðaðri innréttingu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, þmt. 
ofnar of ofnalagnir, gler, gólfefni, baðherbergi, eldhús o.fl. Góður 31 fm bílskúr 
fylgir sem hefur einnig verður endurbættur. Fallegt útsýni. Verð 56,8 millj.

Hörgshlíð - 105 Reykjavík
Falleg 120,2 fm hæð með 
sérinngangi á eftirsóttum stað 
við Hörgshlíð í Reykjavík. Hæðin 
skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, 
gestasnyrtingu, eldhús, baðherbergi 
og samliggjandi stofur. Tvennar 
yfirbyggðar svalir. Í kjallara fylgir sér 
geymsla og sameiginlegt þvottahús. 
Verð 41,8 millj.

Skólavörðustígur  
101 Reykjavík
Mjög falleg 113,2 fm íbúð á 3. hæð í 
góðu fjölbýlishúsi við Skólavörðustíg. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu, 
eldhús við stofu með vönduðum 
innréttingum og tækjum, þvottahús, 
svefnherbergi með skápum og 
baðherbergi sem er flísalagt í hólf 
og gólf. Á efri hæð er alrými með 
svölum, gestasnyrting og geymsla. 
Falleg eign á frábærum stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Verð 49,7 millj.

Álfhólsvegur  
200 Kópavogur
Mjög gott 199,8 fm tvílyft parhús 
með tveimur íbúðum, þ.e. 2ja 
herbergja íbúð á neðri hæð og 4ra 
herbergja íbúð á efri hæð og að 
hluta á neðri hæð, auk geymslu-
kjallara. Íbúðarrýmið er 165,1 fm og 
sérstæður bílskúr er 34,7 fm samtals 
199,8 fm. Auðvelt er að breyta hús-
inu aftur í eina íbúð. Húsið stendur á 
stórri lóð með víðáttumiklu útsýni. 
Verð 44,9 millj.

Bræðraborgarstígur  
101 Reykjavík
Sérlega glæsileg og algjörlega 
endurnýjuð 179,6 fm íbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir 
örfáum árum á afar vandaðan og fal-
legan hátt. Mjög stórar stofur ásamt 
stórri bókastofu. Eldhús með svölum 
út af. Svefnherbergi með fataherb. 
inn af. Baðherbergi flísalagt í hólf og 
gólf, t.f. þvottavél í lokuðu rými. 
Eikarparket á gólfum. Eign í algjörum 
sérflokki. Verð 64,9 millj. 

Grímshagi  
107 Reykjavík
Sérlega glæsileg efri sérhæð 
með bílskúr ásamt ein-
staklingíbúð 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 baðher-
bergi 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.

Hamraborg 
200 Kópavogur
Mjög góð 2ja herbergja 58 fm 
íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi við 
Hamraborg í Kópavogi. Íbúðin 
skiptist í stofu með útgengt 
á svalir, svefnherbergi með 
fataskáp, eldhús með viðarinn-
réttingu og baðherbergi. Parket 
og korkur á gólfum. Snyrtileg 
sameign. Góð staðsetning, 
stutt í verslun og þjónustu, 
bókasafn o.fl. Verð 20,9 millj.

Þrastarnes 
210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endurnýjað 
einbýlishús á tveimur hæðum 
með miklu útsýni á fallegum 
stað á Arnarnesinu. Húsið er 
292,4 fm og bílskúr 79fm, 
samtals 371,4 fm. Á neðri hæð 
bílskúrs er 40 fm íbúð með 
sérinngangi. 5 svefnherbergi, 
stofur með útsýni, eldhús með 
útgengi í garð, heitur pottur í 
garði framan við hús. Frábær 
staðsetning, glæsilegt útsýni. 
Fallegur, gróinn og vel hirtur garður bæði framan og aftan við hús, framan við 
hús er heitur pottur og hellulagt í kring. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á 
síðastliðnum árum, þ.m.t. öll gólfefni, bæði baðherbergi, eldhús, svalir hússins, 
frárennslislagnir, garður og lóð. 

Þrastarlundur

Tómasarhagi

OPIÐ HÚS

Eignin verður til sýnis í dag  
frá kl. 13.00 – 13.30
Afar glæsileg og mikið endurnýjuð 128,2 
fm. eign á 3. hæð í nýuppgerðu húsi við 
Þórsgötu.
Hæðin er innréttuð sem tvær íbúðir. 
Stærri íbúðin er um 88,0 fm. að stærð,  
3ja herbergja og með stórum svölum til  
austurs.  Minni íbúðin er um 40 fm. að 
stærð, 2ja herbergja. Auðvelt er að  
breyta hæðinni aftur í eina íbúð, líkt 
og hún var teiknuð upphaflega. Aukin 
lofthæð er á hæðinni. Húsið að utan er 
nýviðgert og málað og gler og gluggar 
eru nýjir í öllu húsinu. Verð 49,5 millj.

Virkilega falleg íbúð á frábærum stað á 
horni Þórsgötu og Baldursgötu. 
Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÞÓRSGATA 17. MJÖG GÓÐ EIGN Í NÝUPPGERÐU HÚSI.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
fasteignasali

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
fasteignasali

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
p g200 Kópavogur

eignir@domusnova.is
S 527 1717

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Stærð : 128,3fm
Herbergi : 3
Byggingarár : 1989
Fasteignamat : 24.390.000OPIÐ HÚS Á MIÐVIKUDAG 14.01. KL. 17:15-18:00

DOMUSNOVA FASTEIGNASALA KYNNIR :
Nýstandsett stórglæsilega 128.3 fm íbúð á 1.hæð að Grandaveg 47, 
ætluðum 60 ára og eldri.
Húsvörður er staðsettur í húsvarðaríbúð í eigu húsfélags.
Íbúar hafa aðgang að gufubaði og heitum pott.
íbúar hafa aðgang að stórum matsal á efstu hæð þar sem hægt 
er að panta mat. Hárgreiðslustofa er á 1.hæð.
Mikið útsýni er úr þessu herbergi út yfir Faxaflóa til vesturs.

Grandavegur 47 Verð : Tilboð

www.domusnova.is

Flétturimi 27
112 Reykjavík
Falleg 4ra herb ásamt bílastæði

Stærð: 96,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 23.650.000

Verð: 29.900.000
Mjög falleg 4.herbergja íbúð á 1.hæð ásamt stæði í bílageymslu að Flétturima 27 í Grafavogi. Eignin
skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús. Góð eign sem vert er að
skoða.

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG 11.JAN FRÁ 14:00 - 14:30

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

510 7900

699-3702

sími: 511 1144

Save the Children á Íslandi







Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 112-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð frá kr: 33.2.- millj.

VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP

90% fjármögnun

BOGAHLÍÐ – 105 RVK
ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
-3ja herb.íbúð með sérinngangi
-Íbúð er björt á á jarðhæð
-Gluggar á 3 vegu
-Húseign í góðu standi að utan
V. 26,5 millj. 
. 

FANNAHVARF – 203 KÓP
-4ra herb.vel skipulögð efri hæð
-Sérinngangur í íbúð
-Snyrtilegar eikarinnréttingar
-Gluggar á 3 vegu 
-Suð-austur svalir / fallegt útsýni
V. 36,9 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

ÁSAKÓR 7 – 203 KÓP
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTT.
-3ja herb 89 fm í lyftuhúsi
-Snyrtilegar innréttingar
-Gengið inn af svölum
-Snyrtilegt hús
-MÖGULEGT AÐ YFIRTAKA LÁN.
V. 28,5 millj.

AUSTURKÓR – 203 KÓP
LAUSAR TIL AFHENDINGAR
-Nýjar 4ra herb.íbúðir í fjórbýli
-Sérinngangur í íbúð
-Innréttingar frá AXIS
-Fullbúnar að öllu leiti
-Rúmgóðar svalir / sérverönd
V. 35,9 millj.



Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

OPIÐ HÚS

RÁNARGATA 12A – 101 RVK  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 13. JAN KL. 17:00 – 17:30
-        Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja í 101 Reykjavík
-        Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðbænum
-        Húsið hefur verið mikið endurnýjað að innan og utan síðastliðin ár

V. 38,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

ÞÓRÐARSVEGUR 6 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN KL. 12:00 – 12:30
-      Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af svölum.
-      Íbúðinni er í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í bílageymslu.
-      Vel skipulögð íbúð með ljósum gólfefnum, innréttingum og hurðum.

V.  29,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

AKURHVARF 1  - 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN KL. 14:00 – 14:30
-      Falleg 126 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi
-      4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri bílageymslu
-      Frábær staðsetning ofan Ellivatns.
 
V. 39,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

HÖRGATÚN 3 – 210 GBÆ
 OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN KL. 13:00 – 13:30
-      Tæplega 200 fm einbýlishús, miðsvæðis í Garðabæ
-      Húsið er tvískipt í dag, 163 fm auk 33 fm stúdíóíbúðar
-      Rúmgóður sólskáli í suðurátt með heitum potti

 V. 54,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

TUNGUVEGUR 8 – 108 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
-  Fallegt 199,2 fm. einbýlishús þ.a. 40,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað.  
-  Aukaíbúð í kjallara með sérinngang.  
-  Einnig herbergi í hluta af bílskúr með sérinngang.  
V. 52,9 millj.

SKAFTAHLÍÐ 4  -  105 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Virkilega falleg 60,8 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara.  
- Eign í afar góðu ástandi utan, eignin nýlega viðgerð og máluð að utan.  
- Eignin er laus 1. feb. 2015.
V. 23,9 millj.

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

ASPARHVARF 17C – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN FRÁ 
14.00 – 14.30
-Falleg 134,3 fm neðri hæð.
-Björt opin stofa og eldhús.
-Útgengt í lokaðan garð.
-Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 43.5.- millj.

BERGSTAÐASTRÆTI 60 – 101 R

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN FRÁ 
15.00 – 15.30
-Snyrtileg 224,8 fm íbúð á tveim hæðum.
-Tvær stórar stofur.
-Sjö herbergi og var áður gistiheimili.
-Eign með mikla möguleika í hjarta borgarinnar.
V. 59,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

KLAPPARHLÍÐ 20 – 270 MOS
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JAN. KL. 17:30 - 18:00
- Virkilega fallega 113,5 fm 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt 26,3 fm. bílsk. 139,8 fm.  
- Eignin er upprunalega með 4 svefnh. en er í dag með 3 herb. Auðvelt að bæta við herb. 
- Húsið er byggt árið 2002.
- Stutt í alla þjónustu og skóla.
V. 38.9 millj.



| ATVINNA | 

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 
846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir
773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Þórðarsveigur 20 – falleg og stór 3ja með góðum sólpalli.

Nýkomin í einkasölu 109 fm 3ja herb. 
íb. á jarðhæð með sérinngangi og sér 
afgirtri stórri suðvestur timburverönd 
bakatil. Góðar eikarinnréttingar og 
parket. Stofa, rúmgott sjónvarpshol, 2 
góð sv.herb Þvottaherb. í íbúð. Mjög 
gott stæði í bílageymslu. Verð 29,9 m. 
Selst skuldlaus. Uppl. veitir Ingólfur 
Giss. lg.fs. S:896-5222

Dísarás - Árbæ. Glæsilegt raðhús m.tvöf.bílsk. 

Nýkomið í einkasölu glæsilegt alls 214 
fm raðhús 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

Reynimelur - mjög góð 2-3ja m.sérinngangi.
Nýkomin 72,3 fm íb. í kjallara í góðu 
fjórbýli á frábærum stað í Vesturbæ 
Rvk. Gott eldhús og bað. Sérinngangur, 
hiti og rafmagn. Skemmtilega skipulögð 
íbúð á besta stað. Verð 26,4 millj. 
Skuldlaus.  Uppl.veitir Ingólfur Giss. 
lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Melbær  endahús 5 svefnherbergi frábær staðsettning.

Gott mjög vel skipulagt 200 fm. 
endahús á teimur hæðum ásamt 22,8 
fm. bílskúr. Góður suður garður, fimm 
svefnherbergi. Mögul. skipti á minni 
eign. Nánari upplýsingar veitir Ellert 
893-4477 eða ellert@valholl.is

Glæsileg 4ra herb. við Helluvað 1-5  í Reykjavík.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN. FRÁ 
KL 15:00 TIL 15:30 AÐ HELLUVAÐI 
1-5 22, ÍBÚÐ 03-02. 

Þar verður til sýnis glæsileg 4ra herb. 
íbúð í nýlegu húsi.  Þrjú herb., fallegt 
eldhús og baðherbergi, þvottarhús 
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

OPIÐ HÚS

Svarthamrar 56, góð 3ja herb. með sérinngangi.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 10. JAN. FRÁ 
KL 13:30 TIL 14:00 AÐ SVART- 
HÖMRUM 56, ÍBÚÐ 01-02.

Valhöll fasteignasala kynnir mjög góða 
96,7 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi í vel staðsettu fjölbýli 
í Grafarvogi. Íbúðinni fylgir afgirt einka-
lóð sem snýr í suðaustur. Eign sem vert 
er að skoða. Á staðnum verður Andri, 
allar nánari upplýsingar í s: 662-2705 
eða á andri@valholl.is

OPIÐ HÚS

3ja herb. 83 fm íbúð á 2- hæð við Stigahlíð 22.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN. FRÁ 
KL 14:00 TIL 14:30 AÐ STIGAHLÍÐ 
22, ÍBÚÐ 02-01.

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 sérgeymslu og 
sameiginlegu þvottarhúsi í kjallara.  
Verð 29,8 milj.

OPIÐ HÚS

Engjasel 31, 4ra herb. íbúð á efstu hæð.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 10. JAN. FRÁ 
KL 16:00 TIL 16:30 AÐ ENGJASELI 
31,(Þórður á bjöllu).  

Um er að ræða 90,4 fm.3ja til 4ra 
herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt 
mjög góðu stæði í bílskýli. Íbúð er 
mikið endurnýjuð. V. 24,5m. Nanari 
uppl. veitir Ellert 893-4477

OPIÐ HÚS

Falleg 2ja herb. 80,1 fm í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 5.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 11. JAN. FRÁ 
KL 15:00 TIL 15:30 AÐ FRIGGJAR- 
BRUNNI 5, ÍBÚÐ 01-01.

Í einkasölu glæsileg 80,1 fm, 2ja herb. 
íbúð í nýlegu lyftuhúsi með stæði 
í bílageymslu, við Friggjarbrunn í 
Úlfarsárdal.  Þvottarhús 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

OPIÐ HÚS

Fagrabrekka 31  – 200 Kópavogur 

Sölusýning í dag 
milli kl. 15:00 – 15:30
Verð: 53 millj.
Fjöldi herbergja: 4 Stærð: 183,1 Byggingarár: 1973
Virkilega fallegt einbýlishús á einum af vinsælustu stöðum í 
Kópavogi. Aðalrýmið er á efri hæð hússins. Á neðri hæðinni 
er bílskúr,  herbergi og baðherbergi með sérinngangi. Eld-
hús og baðherbergi nýlega tekið í gegn. Glæsileg eign sem 
vert er að skoða. Umsjón Elsa viðskiptastjóri, sími: 664-6013.

Glitvellir 15  – 221 Hafnarfjörður 

Sölusýning í dag 
milli kl. 15:00 – 15:30
Verð: 54,9 millj.  
Fjöldi herbergja: 6 Stærð: 247,2 Byggingarár: 2007
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús með bílskúr að 
Glitvöllum 15 í Hafnarfirði. Innfeld lýsing með fjarstýrðum 
ljósabúnaði. Sérsniðin Gluggatjöld og extra háar eikar-
hurðir. Húsið er fullbúið að innan en loka frágangur eftir að 
utan. Vönduð og glæsileg eign sem vert er að skoða.  
Umsjón Elsa viðskiptastjóri, sími: 664-6013.

Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 11. janúar kl.14:00 - 15:00 EINSTAKT 

ÚTSÝNI
ÞORRASALIR 17 201 KÓPAVOGUR

TILBÚIÐ 

TIL 

AFHENDINGAR
Herbergi: 3ja – 4ra
Stærð: 85,4 – 124,1 m2
Verð 31.9 – 42.9 millj

Sérinngangur með öllum íbúðum.
Bílageymsla. 

Einstaklega vandað hús með fallegum 
sérsmíðuðum innréttingum frá AXIS. 
Golfvölllur GKG sem er 18 holu völlur 
er í göngufæri frá húsinu.

Berglind
Fasteignasali
694 4000895 6107

Hafdís
Sölustjóri

DÆMI UM ÍBÚÐ: 
Herbergi: 3ja

Stærð: 87,8 m2

Verð: kr.31.900.000
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