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Kerfisrekstur - rekstur starfsstöðvar í Reykjavík

Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustu-
fyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til 
ársins 1999.  

Í dag er fyrirtækið í hópi fimm stærstu 
hýsingar- og internetfyrirtækja á landinu 
með stóran og fjölbreyttan hóp fyrirtækja 
í viðskiptum. Fyrirtækið er með ISO27001 
gæðavottun. Fjölnet ehf. er í eigu Tengils 
ehf. sem hefur starfað í 27 ár.  

Hjá Tengli og Fjölneti starfa yfir 50 
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi  
á þremur stöðum á landinu. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á www.fjolnet.is

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða reyndan kerfisstjóra sem mun sjá um 
rekstur starfsstöðvar í Reykjavík ásamt þjónustu til viðskiptavina.

Leitað er að reyndum og öflugum sérfræðingi. Í boði er gott tækifæri fyrir réttan einstakling.

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Starfssvið



Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg.

Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg, í næsta nágrenni við Fossvogsdalinn.  
Leikskólinn er Grænfánaskóli  og unnið er eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John Dewey. Í leikskólanum er lögð áhersla 
á lýðræðislega stjórnun með samstarfi allra sem mynda samfélag Garðaborgar, þ.e. barna, foreldra og starfsfólks.  
Mikil áhersla er lögð á virkt foreldrasamstarf í leikskólanum. Aðal leikefni leikskólans er opinn efniviður í ýmsum myndum, s.s. 
einingakubbar. Gildi Garðaborgar er hugrekki og einkunnarorðin eru lýðræði – barnasáttmáli – efniviður.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að þróa og leiða uppeldis- og menntastarf  
í Garðaborg.

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

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

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðar- 
stefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár 
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

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

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. apríl 2015. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórn- 
enda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111.  
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

Bílstjórar

Skeiðarás 4 – 210 Garðabæ
www.grandtravel.is

Grand Travel óska ef tir að ráða bílstjóra til 
starfa sumarið 2015. Við leitum að hæfileikaríkum 
einstaklingum til að sinna akstri hópbifreiða og 
þjónustu við farþega. Grand Travel var stofnað 
2011 á sviði fólks flutninga og hefur að skipa nýja 
hópferðabíla ásamt því kappkosta góða þjónustu.
 
Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Reynsla við akstur hópbifreiða 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyr timennska  
 og reglusemi.(reyklaus)
• Geta unnið mikið og undir álagi.
• Enskukunnát ta skilyrði.
• Hreint sakavot torð
• Ferilskrá

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á  
atvinna@grandtravel.is einnig er mjög mikilvægt 
að viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.
 
Umsóknarfrestur er til 20.mars 2015 

FRAMKVÆMDASTJÓRI SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFÉLAGS

SKAGINN.COM  •  3XTECHNOLOGY.COM

Óskað er eftir kröftugum framkvæmdastjóra til að leiða Skagann 3X ehf., nýtt félag markaðs-, sölu- og þjónustustarfs Skagans hf., Þorgeirs & Ellerts 
hf. og 3X Technology ehf. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavini þeirra að 
finna víðsvegar um heiminn. Tæknistig félaganna er hátt en þar vinna samtals um 150 manns í þremur starfsstöðvum sem eru um 10.000 fermetrar að 
stærð. Félögin hafa vaxið umtalsvert síðustu misseri en frumkvöðlaandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða 
gæðavörur og ryðja braut nýjunga og nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum verulegan fjárhagslegan ávinning. Skaginn 3X ehf. mun sjá um að 
samræma sölu og þjónustu félaganna.

Leitað er að einstaklingi með víðtæka menntun ásamt reynslu í uppbyggingu sölu- og markaðsstarfs á heimsvísu. Bæði er um að ræða beina sölu 
sem og í gegnum net umboðs- og samstarfsaðila. Skaginn 3X ehf. verður með starfsstöð í Íslenska sjávarklasanum í Reykjavík, Skaganum á Akranesi 
og 3X Technology á Ísafirði. Hjá Skaganum 3X munu starfa um 20 reyndir viðskipta- og tæknisinnaðir starfsmenn. Félagið tekur jafnframt við allri 
starfsemi félaganna á erlendum mörkuðum.

Nánari upplýsingar, umsóknir og ferilskrá sendist til: atvinna@skaginn.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1.03.2015.

HELSTU VERKEFNI:

 • Samþætting og efling sameiginlegs markaðs-, ráðgjafa-,

  sölu- og þjónustustarfs félaganna.

 • Kynna félagið og stækka markað á alþjóðavettvangi.

 • Nýta sem best fjármagn til markaðs-, sýninga- og sölustarfs.

 • Efla samstarf við tækjaframleiðendur sem falla

  að vöruframboði félagsins. 

HÆFNISKRÖFUR:

 • Lausnamiðaður hugsunarháttur og hæfileikar til að mæta

  þörfum viðskiptavina.

 • Reynsla í sölu- og markaðsstarfi á erlendum mörkuðum er skilyrði.

 • Hugmyndaauðgi og áræðni auk mikils frumkvæðis í starfi.

 • Leiðtogahæfileikar og geta til að skipuleggja og stjórna verkefnum.

 • Reynsla af stjórnun og lipurð í mannlegum samskiptum.

 • Góð tungumálakunnátta er skilyrði.

sími: 511 1144



SPENNANDI STÖRF Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingum með 
ríka þjónustulund í fjölbreytt sumarstörf á starfsstöðvum okkar í Reykjavík og  
á Keflavíkurflugvelli. Í boði eru 100% störf í vaktavinnu og hlutastörf.

Starfssvið
• Akstur með ferðamenn. 
• Umsjón og umhirða bifreiða. 
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferðabíla er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð   
 vinnubrögð.

Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Fagmenntun úr viðurkenndu   
 leiðsögunámi.
• Góð enskukunnátta. 
• Önnur tungumálakunnátta er kostur. 
• Aukin ökuréttindi D er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.

Starfssvið
• Sala á farmiðum og bókanir í ferðir.
• Símsvörun og upplýsingagjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Stúdentspróf.
• Góð enskukunnátta er skilyrði. 
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð   
 vinnubrögð.
• Góð tölvufærni.

Starfssvið
• Bókanir í ferðir.
• Símsvörun og tölvupóstssamskipti.
• Upplýsingagjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Stúdentspróf. 
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla  
 af sambærilegum störfum er æskileg.
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu   
 máli er skilyrði. 
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð  
 vinnubrögð.
• Góð tölvufærni. 

ÞJÓNUSTUVER
AFGREIÐSLA Á BSÍ &  
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLILEIÐSÖGUMENNBÍLSTJÓRAR

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri í síma 580 5400 eða johanna@re.is. Tekið er á móti umsóknum 
rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn ásamt ferilskrá og mynd. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2015.

580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um  
200 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda 
ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram  
við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Spennandi sumarstörf  

hjá traustu fyrirtæki

Vaktavinnustörf í framleiðsluteymum
Okkur vantar afleysingafólk í framleiðsluteymi 
kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls. 
Unnið er á vöktum sem gefa góðar tekjur. Fram- 
leiðslustarfsmenn verða að hafa gild ökuréttindi.

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

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver 
Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi 
og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna og öflugu félagsstarfi.

Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð. 
Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð. 

Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is. 
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri. 
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 
23. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja 
um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Vilhelmsdóttir í gegnum netfangið 
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
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Barþjónn – kvöld og helgarvinna
Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón til þess 
að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af barstörfum og einstaka þjónustulund.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal
Gallery Restaurant leitar að vönum þjónum í kvöld og 
helgarvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
veitingastörfum og einstaka þjónustulund.

Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

Vefforritari
Hagstofa Íslands leitar eftir forritara. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á vefforritun, 
sérstaklega í .NET umhverfinu. Hagstofan heldur úti vefjum og öðrum sértækum veflausnum  
og felst starfið í viðhaldi og framþróun þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólamenntun í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum er mikill kostur
 Mjög góð þekking á .NET  forritun
 Mikil þekking á vefstöðlum svo sem CSS, 

JSON, Javascript, JQuery
 Reynsla af gagnagrunnsforritun er kostur
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Reynsla af teymisvinnu er kostur
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileika

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015

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

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Sími 528-1000
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan 
og áhugasaman 
starfsmann

Hagstofa Íslands
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kopavogur.is

Við grunnskóla Kópavogs er unnið að innleiðingu spjaldtölva í skólastarfi og munu kennslu-
ráðgjafar vinna náið með verkefnisstjóra þess verkefnis. Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni
vinnur að kennslufræðilegri og tæknilegri ráðgjöf við kennara í grunnskólum Kópavogs í 
tengslum við innleiðingu spjaldtölva ásamt því að sinna fræðslu við kennara og stuðla að 
framförum og nýbreytni í notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Kennsluráðgjafi vinnur í teymi
þriggja ráðgjafa sem ráðnir eru við grunnskóla Kópavogs og eiga náið samstarf við skóla-
stjórnendur, grunnskóladeild og upplýsingatæknideild. 
Kröfur um menntun og reynslu

• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
• Þekking og reynsla í upplýsingatækni í skólastarfi skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði upplýsingatækni æskileg
• Forystuhæfileikar og samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2015.
Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Kópavogsbær auglýsir eftir þremur kennsluráðgjöfum í upplýsingatækni við 
grunnskóla bæjarins. Í Kópavogi eru starfræktir 9 grunnskólar með um 4.550 
nemendum og um 450 kennurum og stjórnendum.

Kennsluráðgjafar 
í upplýsingatækni óskast

Ferðaskrifstofa  
– umsjón og rekstur ferða

Ferðaskrifstofan Ultima Thule og Adrenalin leitar að starfs-
manni til að sjá um utanumhald og rekstur ferða. Við erum 
rótgróin ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtæki sem starfað 
hefur í 20 ár og okkur vantar áhugasaman starfsmann til að 
vinna með okkur að fjölbreyttum verkefnum. 

Starfssvið:
• Utanumhald og ábyrgð á framkvæmd ferða innanlands 
• Samskipti við samstarfsaðila erlendis
• Skipulagning og sala á dagsferðum innanlands 
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg
• Góð þekking á Íslandi nauðsynleg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar

Leitað er eftir starfsmanni í 60 – 100% starf

Umsóknir sendar á netfangið: oskar@ultimathule.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2015.
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Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

HELSTU VERKEFNI:
• Fjárhagsuppgjör
• Yfirferð og eftirlit
• Áætlanagerð
• Skýrslugerð
• Innri eftirlitsþættir

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla af bókhaldi og uppgjörsvinnu
• Þekking á SAP fjárhagskerfum æskileg
• Reynsla af stjórnun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Norðurál leitar að metnaðarfullum og talnaglöggum sérfræðingi með stjórnunar-
hæfileika í fjölbreytt störf sem deildarstjóri í bókhaldsdeild félagsins. Deildin 
ber ábyrgð á vinnslu bókhalds og kemur að fjárhagslegum greiningum og 
skýrslugerð.

Norðurál er eitt af stærstu fyrirtækjum á Íslandi. Starfsmenn eru um 600  
og veltan um 70 milljarðar.

Sótt er um á www.nordural.is og er umsóknar-
frestur til og með 23. febrúar nk. Upplýsingar 
veita Kristinn Bjarnason, framkvæmdastjóri fjár-
málasviðs, og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum 
trúnaði er heitið.

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endurmenntun og starfs-
þróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð starfsaðstaða  
í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

DEILDARSTJÓRI 
BÓKHALDSDEILDAR

AÐSTOÐARHÓTELSTJÓRI
Helstu verkefni
Aðstoðarmaður og staðgengill
hótelstjóra
Yfirumsjón með umhverfisstefnu og 
gæðamálum

Menntunar- og hæfniskröfur
Haldgóð menntun og reynsla sem 
nýtist í starfi
Stjórnunarhæfileikar
Góð tungumálakunnátta
Skipulagshæfileikar, áræðni og
metnaður
Mjög góðir samskiptahæfileikar

SÖLUFULLTRÚI – MICE
Helstu verkefni
Tilboðsgerð og sala í ráðstefnudeild
Bókanir og ráðgjöf 

Menntunar- og hæfniskröfur
Góð tungumálakunnátta
Jákvæðni og rík þjónustulund
Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
Góðir skipulagshæfileikar
Haldgóð menntun og reynsla sem 
nýtist í starfi
Góðir samskiptahæfileikar

FAGLÆRÐUR YFIRÞJÓNN
Helstu verkefni
Móttaka, skipulag og þjónusta við gesti

Menntunar- og hæfniskröfur
Frumkvæði og metnaður til að ná 
árangri í starfi
Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku
Snyrtimennska og stundvísi

Leitum einnig að þjóni í ráðstefnudeild

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Umsóknir sendist á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík | Sigtún 38 | 105 Reykjavík | Sími: 514 8000 | www.grand.is
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Lögreglumaður 
– Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra

Við embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra 
eru lausar til umsóknar tvær stöður lögreglumanna. 

Annarsvegar er  tímabundin staða lögreglumanns, til eins 
árs, í almennri löggæslu með starfsstöð á Sauðárkróki. 
Sett verður í stöðuna frá og með 01. mars 2015, til eins árs. 
Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttis-
áætlunar lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til 
þess að sækja um.

Hinsvegar er um að ræða tímabundna stöðu, til eins árs, 
lögreglumanns með starfsstöð á Blönduósi. Sett verður 
í stöðuna frá og með 01. mars 2015, til eins árs. Í ljósi 
ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar 
lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til þess að 
sækja um.

Umsækjendur skulu hafa lokið prófi frá Lögregluskóla 
ríkisins og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum þar sem 
umsækjandi þarf að vera undir það búinn að vinna að 
einhverju leyti einn. Leitað er að einstaklingi með góða 
samskipta- og samstarfshæfni, vandvirkni, þjónustulund 
og frumkvæði í starfi. Æskilegt er að umsækjendur hafi 
góða almenna tölvukunnáttu.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2015.

Umsóknum skal skila til Lögreglustjórans á Norðurlandi 
vestra Suðurgötu 1,  550 Sauðárkróki. Nánari upplýsingar 
um stöðurnar veitir Kristján Þorbjörnsson yfirlögregluþjónn 
í s. 8921713 eða í tölvupósti kristjan@tmd.is og Stefán Vagn 
Stefánsson yfirlögregluþjónn í s. 8477437 eða í tölvupósti 
9806@tmd.is .

Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Landssambands lögreglumanna. Starfshlut-
fall er 100%. Umsóknum skal skila á sérstökum eyðu-
blöðum sem fást hjá öllum lögreglustjórum. Einnig er hægt 
að nálgast þau á lögregluvefnum, www.logreglan.is undir 
liðnum: Eyðublöð. 

Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra.

Starfsmaður 
óskast í afgreiðslu

Gleraugnaverslun auglýsir eftir starfskrafti í afgreiðslu 
frá 12-18 á virkum dögum og er um 75% starf að ræða. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, jákvæðni og stundvísi. 

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur. Umsóknir berist 
á gleraugnasalan@simnet.is fyrir þriðjudaginn 17. feb.

Lífsglaður og jafnréttissinnaður leikskólakennari  

Leikskólinn Barnaból á Skagaströnd auglýsir eftir skólastjóra, 
leikskólakennara til að stýra leikskólanum. 
 
Leikskólinn Barnaból er hluti af Hjallastefnufjölskyldunni og við 
leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að tileinka sér 
starfshætti Hjallastefnunnar að metnaði, gleði og kærleika. 
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og  hafa 
brennandi áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi. 
 
Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameiginlegum markmiðum 
eftir sömu hugmyndafræði en sjálfstæði hvers skóla er mikið. 
Jafnréttisuppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og 
einstaklingsstyrking eru innviðir hugmyndafræðinnar sem við 
teljum að geti skipt sköpum í 
þroska  komandi kynslóða. 
 
Við hvetjum karla jafnt sem konur 
til að sækja um, áhugasamir hafi 
samband við Þorgerði Önnu 
leikskólastýru á netfangið 
thaa@hjalli.is eða í síma 8240604. 
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 
2015. 

United Silicon hefur hafið byggingu kísilvers í Helguvík á Reykjanesi og framleiðsla mun hefjast 
á vordögum 2016. Áætlanir gera ráð fyrir að um 60 starfsmenn muni starfa hjá verksmiðjunni á 
rekstrartíma en 200 starfsmenn meðan á uppbyggingu og uppsetningu búnaðar stendur.  

Við leitum að öflugum rafmagnstæknifræðingi eða rafmagnsverkfræðingi sem mun bera ábyrgð 
á rekstri og viðhaldi á umfangsmiklum rafbúnaði verksmiðjunnar. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf fljótlega.

Viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði Mannvirkjastofnunar um ábyrgðarmann raforkuvirkis stóriðju.
Nánari upplýsingar veitir Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.   
Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað til rut@silicon.is fyrir þriðjudaginn 24. febrúar.    

Starfssvið:
• Ábyrgð á viðhaldi og rekstri raforkuvirkis og rafbúnaðar
• Móttaka, skráning og prófun á búnaði meðan á  
 byggingu stendur
• Uppbygging fyrirbyggjandi viðhaldskerfis
• Innkaup á vörum og aðkeyptri þjónustu sem tengist  
 viðhaldi búnaðar

Menntunar og hæfniskröfur:
• Rafmagnstæknifræði/verkfræði
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
• Reynsla og/eða menntun innan skipulagðs fyrirbyggjandi   
 viðhalds er kostur
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og dugnaður
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

United Silicon leitar að stjórnanda raforkuvirkis og fyrirbyggjandi viðhalds



Viltu breyta til? 
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar Blikk og Tækniþjónustan 
ehf. Akureyri eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

• Verkstjóra 
• Blikksmið og eða vönum aðstoðarmanni í málmsmíði 
• Nemum í blikksmíði

Umsóknir er hægt að senda á bogt@bogt.is

Nánari upplýsingar veitir Valþór í síma 462 4017

 Akureyri

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR 
ÓSKAST

Tinna ehf leitar eftir grafískum hönnuði til að brjóta um 
tímaritið Ýr ofl. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta 
unnið sjálfstætt. 

Áhugasamir sendi starfsferilskrá á tinna@tinna.is

Tinna heildsala

Afleysing 
- bókhald

ISS auglýsir eftir starfsmanni til 
afleysinga á fjármálasviði í sex 
mánuði, frá mars – ágúst 2015.

Starfshhlhlhhhlhhluttfafaaaaaalllllllllllllll  er 60000000000000% % enenenennenen g ggg gætætætætætææættæ iiiiii ii ii i i iii iiiii oorororororrooroooooooooooooo ðiðiðiðiðððiðiðiiððððiðiðiðiðiðiiðiiðiðiðiiððððððððððð ð ð ð ððððððððððð ðð
100%%%    y y y  yfir ssssssuuuuumuuuu armmámámmámmmmmmmm nununuuunuðiðiðiðððð naananna.. . .

Starfiðððððððð   f  f   felststtttt a a  aa aðaað lllllegegegegegegegaa aaa í í memmemmeememmerkrkrkrrkkkrkkkkkkkkkkkkinnnnninnnninnninnnnnnnnnnnnngugugguguguguguguuuuugugu o oooooog g g g g gg
færsluuuuuu    á á á á fylylyllgggigigiggg skskkskkjööjölululululuuluummmm mmm í í í NaNaNaNaNaviviviiiiiiiiiiissssisisisisssisissssssssssss onononononononnonnononnnnonnnnnnn á á áá ásasasasasasamtmtmtmtmtmtmtmmttm    
afstemmmmmmmmmmim ngngggggggumumummmmum.

Við leittitittitttum a aaaaaaðððð ð ððð töölulululuuluuglgglggg ögöggö ggugugugug m mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ogogogogogoggog 
nákvææmææmæmæmææ ummmmmmmm aaa aðiilalaaaa m m m meðeððe  g gg grururururuunnnnnnnnnnnnn þeþeþeþeþþþ kkkkkkkkkkkkkinininninnguguguguguugugugugu í í í íííí  
bókhallllalllldiddddd  ásasasaaasaaamtmt rrrrreyeeyeyeyeye nsnssnsluluuu a a aaaf f ff f NNaNaNaNaNNavivivviv sisiissis onooononononn  e e eeeeðaðaðaðaaðaðaðaðða  
sambærææærærææræ iliii egggggumumuuuu  bbbbbbbbókókókókhahahaldlddldlddsskskskskskkerererereere fufufufuum.m.m.mmm
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kostur een nn ekekekekkkikiki s sssss ssss kikikikiikiiillllllylylylylyyrððrðr i.ii.i

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til 
Braga Bragasonar, fjármálastjóra ISS, 
bragi@iss.is fyrir 19. febrúar.
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Staða skólastjóra við Seljaskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Seljaskóla.

Seljaskóli er í Seljahverfi í Reykjavík. Í skólanum eru 610 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu 
starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru samvinna, ábyrgð, traust og tillitsemi. Unnið er eftir 
jákvæðum hegðunarstuðningi, PBS, þar sem jákvæð  hegðun er styrkt markvisst með hrósi og umbun. Skólinn er Grænfánaskóli 
og er í samstarfi við aðra grunnskóla í Breiðholti um að efla skólastarf í anda nýrrar aðalnámskrár. Í Seljaskóla er lögð áhersla á 
vellíðan nemenda og starfsfólks,  samvinnu allra, fjölbreytta kennsluhætti og teymiskennslu. Mjög gott samstarf er við heimilin í 
hverfinu og stofnanir í nærsamfélaginu. 
Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn til að viðhalda jákvæðum og góðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með 
nemendum, starfsfólki og foreldrum. 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna 
skólasýn og er tilbúinn til að leiða skólann inn í framtíðina.  

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

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

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is



Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Barnalæknir á Þroska- og  
hegðunarstöð Heilsugæslunnar

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í barnalækningum 
eða barna- og unglingageðlæknis við Þroska- og hegð- 
unarstöð. Um er að ræða allt að 100% starfshlutfall eftir 
nánara samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi getið 
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Þroska- og hegðunarstöð er miðlæg, sérhæfð starfseining 
innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Stöðin er  
mönnuð þverfaglegum starfshópi sem sinnir m.a. grein- 
ingu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu, rannsóknum, framþróun 
og starfsþjálfun í tengslum við börn sem hafa frávik í 
þroska, hegðun og/eða líðan. Markhópur starfseminnar 
eru börn að 18 ára aldri og foreldar þeirra. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf barnalæknis/barna- og unglingageðlæknis felst 
einkum í greiningu, ráðgjöf og meðferð barna með þroska- 
og hegðunarvanda í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt starf í 
örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 

Hæfnikröfur
Leitað er að umsækjanda sem er sérfræðingur í barna- 
lækningum eða barna- og unglingageðlækningum.  
Til greina kemur að ráða sérfræðing í heimilislækningum 
með áhuga á greiningu og meðferð vegna þroska- og 
hegðunarfrávika barna eða lækni í sérfræðinámi í 
áðurnefndum sérgreinum. Mikilvægur eiginleiki er færni 
í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að starfa í 
þverfaglegu teymi.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands 
og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.  
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun og fyrri störf, ásamt staðfestu afriti af 
opinberu starfsleyfi.  Umsækjendum sem uppfylla  
hæfnikröfur verður boðið í viðtal og byggir ráðning á  
frammistöðu í viðtali, umsögnum og innsendum gögnum. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast 
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í störfin. 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Sækja skal um störfin á starfatorg.is eða á vef Heilsu- 
gæslu höfuðborgarsvæðisins undir „laus störf.“

Umsóknarfrestur er til og með 09.03.2015

Nánari upplýsingar veitir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gyða Haraldsdóttir 
forstöðumaður Þroska- og hegðunarstöðvar í síma  
585-1350 eða gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is

HH Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar
Þönglabakki 1
109 Reykjavík

Staða skólastjóra við Austurbæjarskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Austurbæjarskóla.

Austurbæjarskóli er rótgróinn skóli í miðbæ Reykjavíkur. Skólinn hefur starfað síðan 1930 og byggir starfið á sterkum hefðum.  
Í skólanum eru 450 nemendur í 1.-10. bekk og um 70 starfsmenn. Fjölbreyttir kennsluhættir, samvinna og list- og verkgreinar skipa 
stóran sess í skólastarfinu. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Austurbæjar-
skóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem virðing er borin fyrir ólíkum hæfileikum og komið til móts við þarfir nemenda. Starfað er 
eftir Olweusaráætluninni gegn einelti og unnið er að markmiðum Grænna skrefa Reykjavíkurborgar. Lögð er áhersla á vinsamleg 
samskipti og vellíðan nemenda og starfsmanna. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og samvinna við foreldra og nærsamfélag 
er gott.
Leitað er eftir einstaklingi sem getur veitt skólasamfélaginu faglega forustu á lýðræðislegan hátt og leitt skólann inn í 
framtíðina með virðingu fyrir ríkri menningarlegri arfleifð. 

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

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

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 
 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 

aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Við leitum starfa fyrir fólk á atvinnuleysiskrá hjá 
nokkrum stéttarfélögum – hæft fólk sem er tilbúið 
til að takast á við margvísleg verkefni.  Ef þú ert með 
starf á lausu gætum við haft rétta starfsmanninn.  
Kynntu þér málið á vefsíðu okkar: www.starfid.is  
– eða sendu okkur fyrirspurn: vinna@starfid.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu 
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 10 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.

www.starfid.is

Vinnu vantar

HB Grandi óskar eftir að ráða skipaeftirlitsmann til starfa á botnfisksvið félagsins. 
Sviðið ber ábyrgð á útgerð þriggja frystitogara og fjögurra ísfisktogara.

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR

•  Í starfi skipaeftirlitsmanns felst 
m.a. ábyrgð á viðhaldi togara fyrir-
tækisins og umsjón með innkaupum 
á vörum og þjónustu. Starfsstöð er 
á aðalskrifstofum fyrirtækisins við 
Norðurgarð í Reykjavík.
•  Gerð er krafa um menntun sem 
vélfræðingur eða sambærilega 
menntun sem nýtist í starfi. Kostur er 
að hafa starfsreynslu sem vélstjóri.  

•  Starfsmaðurinn sem við leitum að býr 
yfir góðum skipulags- og samskipta-
hæfileikum. Viðkomandi þarf að geta 
unnið undir álagi, vera árangursdrifinn í 
starfi og fær í helstu tölvuforritum.   
•  Nánari upplýsingar veitir Elva Jóna 
Gylfadóttir starfsþróunarstjóri í  
síma 550 1024 eða með tölvupósti 
elva@hbgrandi.is.

HB Grandi  hf. veiðir, vinnur 
og markaðssetur botnfisk 
og uppsjávarfisk.  Félagið 
gerir út tíu fiskiskip og 
vinnur fiskafurðir á sjó, í 
Reykjavík, á Akranesi og 
á Vopnafirði. Hjá félaginu 
starfa um 950 manns til 
sjós og lands. 

Umsóknir skal senda á póstfangið starf@hbgrandi.is og er umsóknarfrestur til 2. mars 2015



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

MAINTENANCE ASSISTANT
Óskast eftir að ráða strafsmann í 

VIÐHALD FASTEIGNA
Sendiráð Bandaríkjanna óskast eftir að ráða strafsmann í 

viðhald fasteigna. Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 
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  Maintenance Assistant. The closing date for this 
postion is February 27, 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

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

Tvö áhugaverð 
störf sérfræðinga
Umhverfisstofnun leitar að tveimur 
sérfræðingum, annars vegar til að hafa umsjón 
með friðlandinu á Hornströndum og öðrum 
friðlýstum svæðum á Norðvesturlandi og hins 
vegar í loftmengunarteymi stofnunarinnar. 

Friðlandið á Hornströndum
Leitað er að starfsmanni með afburðagóða 
samskiptahæfileika, góða þekkingu á 
náttúrufræði, líffræði eða umhverfisfræði auk 
reynslu, þekkingar og úthalds til óbyggðaferða. 
Verndargildi svæðisins er einstakt en eitt 
helsta hlutverk starfsmannsins er að varðveita 
náttúru svæðisins í samvinnu við landeigendur, 
sveitarfélagið Ísafjarðabæ og hagsmunaaðila.

Loftlagsmál
Megin starfssvið sérfræðingsins verður 
að vinna við losunarbókhald Íslands um 
gróðurhúsalofttegundir.Viðkomandi mun 
einnig hafa aðkomu að viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda auk vinnu 
við ýmis loftmengunargögn.

Ítarlegri upplýsingar um störfin og 
hæfniskröfur til þeirra er að finna á starfatorg.is 
og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

www.tskoli.is

Skólaliði óskast  
við Tækniskólann

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá  
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 22. febrúar 2015.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans  
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem 
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.  
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. febrúar. 

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

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 
120 starfsmenn. Starfsemin skiptist í Tæknideild, Véladeild, Plötuverkstæði, 
Renniverkstæði og Rolls-Royce Marine þjónustu. Ennfremur annast Héðinn sölu 
og uppsetningu á bílskúrs- og iðnaðarhurðum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á 
Gjáhellu 4 í Hafnarfirði en einnig rekur Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

Menntun og hæfniskröfur:
• Rafmagnsverkfræðingur, tæknifræðingur eða iðnfræðingur
• Reynsla af rafhönnun og vélbúnaðarstýringum 

Starfssvið:
• Hönnun á rafkerfum og 
   iðnstýringum á tæknideild Héðins

Héðinn hf. óskar eftir að ráða rafmagnshönnuð til starfa. Verkefnin snúa aðallega að eigin 
vörum fyrirtækisins en einnig sérverkefnum fyrir viðskiptavini. Viðskiptavinir fyrirtækisins 
eru á Íslandi og erlendis og því geta fylgt starfinu ferðalög við uppsetningar og ráðgjöf.

Rafmagnshönnuður 

sími: 511 1144

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar 
Höskuldsson, deildarstjóri sölusviðs Odda, í 
runarh@oddi.is eða 515-5000.
 
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar. 
Sækið um starfið í gegnum heimasíðu Odda. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.
 

Oddi er eitt stærsta framleiðslufyrirtæki landsins. 
Þar starfa um 250 manns, sem sinna 3.500 kröfu-
hörðum viðskiptavinum. Stór hluti umsvifa 
fyrirtækisins er á sviði framleiðslu umbúða úr 
pappír, kartoni og plasti, en við bjóðum einnig 
fjölbreytta prentþjónustu. Oddi er skemmtilegur 
vinnustaður. Við stærum okkur af því að vera 
fjölskylduvænt og jafnréttissinnað 
fyrirtæki, sem býr vel að starfsfólki 
og leggur mikla áherslu á mannauð 
og menntun.

Kíktu á oddi.is og kynntu þér málið

Viltu takast á við 
ögrandi verkefni 
í sölu?
Oddi leitar að áræðnum, framsæknum og 
jákvæðum viðskiptastjóra með víðfeðmt 
tengslanet til að selja framleiðsluvörur
fyrirtækisins, bæði umbúðir og prentverk.
 
• Reynsla af sölumennsku á fyrirtækjasviði        

er nauðsynleg

• Öflugt tengslanet í atvinnulífinu er stór plús

• Áhugi á faginu og þekking á umbúðum            

og prentverki er mikill kostur

• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót

• Kátína og áræðni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður í vinnubrögðum
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Bílamálari Óskast
Óskum eftir Bílamálara eða vönum manni í bílamálun.

Verður að geta starfað sjálfstætt.

Upplýsingar í síma 564-0606
 eða bilastod@simnet.is

GRETTISGÖTU 87 • Rétt við Hlemm • 105 Reykjavík 

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir Bílamálara og Bílasmiði,  

eða starfsmönnum á verkstæði í réttingu og málningu

Upplýsingar í síma: 893 7277

Pier Smáratorgi leitar að  
hörkuduglegum og 

jákvæðum einstaklingi 
í fullt starf

Unnið er alla virka daga og aðra hverja helgi 
samkvæmt opnunartíma.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.

Áhugasamir sendi ferilskrá með mynd á smaratorg.
storemanager@pier.is

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 hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi
Landspítala.

Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og í því eru hjúkrunar-
fræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfi og öldrunarlæknar. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta
» Stuðningur við legudeildir LSH
» Samskipti við aðrar stofnanir
» Samhæfing þjónustu

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Fjölbreytt starfsreynsla
» Góð þekking á heilbrigðiskerfinu
» Samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%
» Starfið er laust 1. maí 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir,

deildarstjóri, dthyri@landspitali.is, sími 543 3297.

ÚTSKRIFTARTEYMI 
Hjúkrunarfræðingur

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. The Authority is led by a College which consists of
three members appointed by the EEA EFTA States. 

The Authority is recruiting an Officer for its
Internal Market Affairs Directorate (IMA).  IMA
is responsible for monitoring the EFTA States
to ensure that internal market rules have been
effectively implemented into domestic law.

The successful candidate will primarily be
assigned responsibilities for case handling
within the field of internal market law, in par-
ticular on social security co-ordination,
Regulation 883/2004. Tasks include examina-

tion of complaints, legal conformity assess-
ments, and drafting of decisions, opinions and
reports.  Depen ding on case load,  the suc-
cessful applicant may also be assigned duties
in other areas of internal market law.

We are looking for a well-qualified lawyer with
expertise in the field of EEA social security leg-
islation gained through working in the public
and/or private sector.

Internal Market Affairs Officer,
Brussels 

JOB REFERENCE 03/2015

Deadline for applications: 
25 March 2015 
Start date: September 2015
For full details of the position, includ-
ing eligibility and selection criteria,
an overview of our favourable condi-
tions and to apply for this position
please visit
https://jobs.eftasurv.int.
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Vinnumálastofnun

Starfsfólk óskast

Skjalastjóri
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu  
og verklags við skjalastjórnun

Umsjón með frágangi skjalasafns  
og eftirfylgni með skjalaskráningu

Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn

Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál

Undirbúningur og innleiðing á rafrænni skjalastjórnun

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi

Þekking og reynsla af skjalastjórnun

Góð almenn tölvukunnátta

Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa

Gott vald á íslensku og ensku

Næsti yfirmaður er mannauðsstjóri.
Nánari upplýsingar veitir Vilmar Pétursson  
mannauðsstjóri í síma 515-4800

Sækja skal um starf á Starfatorgi: 
starfatorg.is/serfraedistorf/nr/18969

Vinnumálastofnun óskar eftir skjalastjóra og starfs-
manni í tölvudeild. Leitað er eftir einstaklinum sem eiga 
auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Starfsfólk Vinnumálastofnunar þarf einnig að vera 
tilbúið að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri 
samskipta- og skipulagshæfni. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800   www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Starfsmaður í tölvudeild
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Notendaþjónusta tölvukerfa stofnunarinnar

Gerð leiðbeiningabæklinga og kennsluefnis 

Skráningar í upplýsingarkerfi stofnunarinnar

Viðhald og uppsetning íhluta

Símaþjónusta í tölvudeild

Menntunar- og hæfnikröfur:
Menntun sem nýtist í starfi

Starfsreynsla á sviði tölvumála

Mjög góð þekking á Office vöndlinum

Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7)

Þekking á HTML, SQL gagnagrunnum,  
Lotus Notes og Navision er kostur

Góð íslenskukunnátta, einkum ritmál

Góð enskukunnátta er æskileg

Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar.
Nánari upplýsingar veitir Óðinn Baldursson,  
deildarstjóri tölvudeildar í síma 515-4800 eða 
odinn.baldursson@vmst.is.

Sækja skal um starf á Starfatorgi: 
www.starfatorg.is/taeknistorf/nr/18970

Umsóknarfrestur fyrir bæði störf er til og með 6. mars 2014
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjár mála ráð herra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

14. febrúar 2015  LAUGARDAGUR10
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Masanti søger ingeniør og konstruktør 
til ansattelse i Maniitsoq i Grønland

Medarbejdere til projektering og tilsyn.
Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsfirma med 
ingeniører, arkitekter, konstruktører, tekniske tegnere m.v.  
Opgaverne er mangeartede, hvilket giver mulighed for en stor 
variation og mange nye udfordringer inden for planlægning,  
byggeri, anlæg, vandforsyning, energioptimering og meget mere. 
Der er gode muligheder for at følge dine projekter fra start til 
færdigt anlæg. Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, Sisimiut, 
Maniitsoq og Nuuk desuden har vi et søsterselskab i Ringe på 
Fyn.

Vi søger dig som kan arbejde selvstændigt med projektering, her 
under både beskrive og optegne bygninger/anlæg samt føre tilsyn 
og stå for byggeledelse. Projekteringen sker primært ved hjælp 
af Tegneprogrammer som Revit og Civil dog også Autocad til 
ingeniør konstruktioner.

Du skal være uddannet bygningsingeniør eller konstruktør.  
Du skal have erhvervserfaring fra et lignende job.

I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vestgrøn-
lands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads,  
havfiskeri, ørredfangst, fugle- rensdyr- og moskusjagt.  
Om vinteren byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.

Masanti A/S betaler rejse og flytteomkostninger og anviser en 
egnet bolig, efter min. 3 års ansættelse bliver evt. hjemflytning 
også betalt.
Er du interesseret? Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig.

Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl

Sendibílsstjóri óskast 
Trésmíðaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu auglýsir eftir 
sendibílstjóra. 

Helstu verkefni:
• Sækja, móttaka og frágangur á vörum
• Þrif og aðstoð á verkstæði
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
•  Gild ökuréttindi
•  Lyftarapróf er kostur
•  Líkamleg hreysti og reglusemi
•  Rík þjónustulund og geta til að starfa sjálfstætt
•  Starfsreynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Sveigjanleiki og hæfni til að vinna undir álagi
•  Góð íslenskukunnátta er skilyrði
•  20 ára eða eldri

Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á dagmar@hbh.is

Hugbúnaðarsnill ingur 
óskast.. .

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Deildarstjóri LSH, samskiptadeild Reykjavík 201502/165
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Nesk.staður 201502/164
Læknanemar, sumarstörf LSH, geðsvið Reykjavík 201502/163
Sérfræðingur í loftmengunarteymi Umhverfisstofnun Ýmsir staðir 201502/162
Umsjón með friðlandi Umhverfisstofnun Norðvesturland 201502/161
Deildarlæknar LSH, kvennasvið Reykjavík 201502/160
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201502/159
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild Akureyri 201502/158
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Garðabær 201502/157
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurð- og þvagfæralækn.deild Reykjavík 201502/156
Barnalæknir Heilsugæslan, Þroska- og hegð.stöð Reykjavík 201502/155
Verkstjórn ræstinga Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201502/154
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201502/153
Aðalvarðstjóri / lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Höfn 201502/152
Hjúkrunarfræðingur LSH, gjörgæsla Reykjavík 201502/151
Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Garðabær 201502/150
Lagerstarf LSH, birgðastöð Reykjavík 201502/149
Hjúkrunarfræðingur LSH, útskriftarteymi Reykjavík 201502/148
Starfsmaður í tölvudeild Vinnumálastofnun Reykjavík 201502/147
Skjalastjóri Vinnumálastofnun Reykjavík 201502/146
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201502/145
Vélamaður Vegagerðin Borgarnes 201502/144
Flokksstjóri Vegagerðin Borgarnes 201502/143
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201502/142
Hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201502/141
Lögreglumenn Lögreglustjórinn Norðurlandi vestra Sauðárkr./Bl.ós 201502/140

 Laus störf við upplýsingatæknisvið HR
Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir starfsmönnum í fullt starf í þróunarhóp á upplýsingatæknisvið háskólans. Hlutverk þróunarhóps 
er að þróa og innleiða hugbúnaðarlausnir sem styðja við ferla skólans, s.s. umsóknarkerfi, nemendabókhald, útskriftarkerfi og 
samþættingu við önnur ytri og innri kerfi.  Starfsemi upplýsingatæknisviðs HR skiptist í notendaþjónustu, rekstur og þróun. Í boði eru 
spennandi störf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi með ýmsum tækifærum til  náms og þróunar.

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Sérfræðingur í gagnavinnslu 
og vöruhúsi gagna 
Data warehouse specialist

 Forritari 
Programmer

Starfssvið
•  Greining á þörfum, tæknilegum kröfum og hönnun
    hugbúnaðarlausna sem styðja við vinnuferla háskólans.
•  Þátttaka í nýsköpunar- og samþættingarverkefnum.
•  Þátttaka í þróun upplýsingatækni innan HR.
•  Útfærsla á lausnum.

Hæfniskröfur
•  Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum.
•  Reynsla af forritun.
•  Þekking og reynsla af viðmótsforritun á vef.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til að vinna í hóp.
•  Íslenskukunnátta er ekki skilyrði en góð
   enskukunnátta æskileg.

Starfssvið
•  Þróun á vöruhúsi gagna og gagnavinnslum til að nýta í
   gæðaeftirliti og ákvarðanatöku innan háskólans. 
•  Þátttaka í þróun upplýsingatækni innan háskólans.
•  Útfærsla á lausnum.

Hæfniskröfur
•  Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum
   greinum.
•  Reynsla af gagnavinnslu og vöruhúsi gagna.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til að vinna í hóp.
•  Góð enskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2015.
Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík www.ru.is/lausstorf. Nánari upplýsingar veita Heiðar Jón Hannesson, 
forstöðumaður upplýsingatæknisviðs (hjh@ru.is), og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri (sigridureg@ru.is).
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, 
sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt 
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla

Flataskóli
 • kennari
 • matráður

Vatnsveita Garðabæjar
 • pípulagningarmaður

Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • störf í vaktavinnu
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

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. 

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skurð- og þvagfæra-
lækningadeild 13G. Deildin þjónar einstaklingum sem glíma
við sjúkdóma í efri hluta meltingarvegar og þvagfærum.

Á deildinni gefst kjörið tækifæri til að kynnast gefandi og 
einstaklingshæfðri hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og
flókna umönnun. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum
sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum
hjúkrunarfræðingum. Lögð er áhersla á að taka vel á móti 
nýju fólki og veita góða aðlögun undir leiðsögn reyndra
hjúkrunarfræðinga.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði 

við skjólstæðing og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt 
starfslýsingu

» Virk þátttaka í faglegu samstarfi og allri framþróun í starfi 
deildarinnar

» Virk þátttaka í fjölbreyttu fræðslustarfi deildarinnar

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
» Starfið er laust 1. apríl 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
» Starfshlutfall er samkomulag. Unnið er í vaktavinnu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum
» Upplýsingar veitir Erla Dögg Ragnarsdóttir, deildarstjóri,

netfang erladogg@landspitali.is, sími 824 5875.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ 
Hjúkrunarfræðingur

Ertu ábyrgur stuðbolti?
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og hressu fólki sem vill vinna í gefandi 
og skemmtilegu umhverfi í  sumarbúðum fatlaðra barna og ungmenna í Reykjadal. 
Starfsemin hefst  í lok maí og lýkur um miðjan ágúst en einnig eru í boði helgarvaktir 
yfir vetrartímann. Starfsmenn eru um 50 talsins og vinna á tvískiptum vöktum. 
Við leitum að starfsfólki í umönnun, næturvaktir, eldhús og þrif.

Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvitað skilyrði.  
Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisviði sérstaklega til að sækja um.

Umsóknareyðublöð má finna á vef Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra www.slf.is 
og á skrifstofu félagsins að Háaleitisbraut 13. 

Nánari upplýsingar í síma 535-0936. 

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2015. 

Salt Café & Bistro, EgilsstöðumHótel Hallormsstaður, HallormsstaðaskógiHótel Valaskjálf, Egilsstöðum 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingur í Roðasali 

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

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 

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Að umsækjandi stundi

nám á háskólastigi

• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur

• Sveinspróf eða meistararéttindi
í rafiðn er kostur

• Nákvæmni, skipulagshæfni
og sjálfstæð vinnubrögð

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum

Sumarstörf
Landsnet hf. leitar að öflugum
háskólanemum til starfa. Við bjóðum
fjölbreytt sumarstörf og leggjum
áherslu á að nemar fái að spreyta sig
á raunhæfum verkefnum sem tengjast
starfsemi fyrirtækisins. Starfstímabil
háskólanema er 3 mánuðir.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
um störfin á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið.

Landsnet
Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og
stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. Landsnet stýrir
jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman
framleiðendur og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt
og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild,
sterka samfélagsvitund og er í fremstu röð í alþjóðlegum
samanburði. Landsnet leggur áherslu á að vera
eftirsóknarverður vinnustaður.

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



Þjónar óskast 
Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið 
okkar á Roadhouse? Við leitum að þjónum í 100% starf 

unnið er á vöktum 2,2,3.
Áhugasamir sendið mail á dori@roadhouse.is

101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur í framtíðarstarf.  
Unnið er kl. 8-16:30, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöld-
vakt í viku. Starfshlutfall er 80%, en aukavaktir bjóðast á sumrin og 
á álagstímum.
 
Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
     • Enskukunnátta.
     • Jákvæð framkoma
     •  Þjónustulund 
     •  Samstarfsgleði
     •  Viðkomandi þarf að vera reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is fyrir 28. febrúar. n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

Housekeeping staff
101 hotel wishes to hire housekeeping staff, permanent positions.
Housekeeping staff work from 8-16:30, with a 2-2-3
shift pattern, as well as ca. one evening shift per week. This is
an 80% position, but extra shifts are available during busy times.

The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude 
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only 
Those interested should send an application to job@101hotel.is
before 28. february. Please state which job you are applying for.

Herbergisþernur

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

Lífsglaður og jafnréttissinnaður leikskólakennari  

Leikskólinn Barnaból á Skagaströnd auglýsir eftir skólastjóra, 
leikskólakennara til að stýra leikskólanum. 
 
Leikskólinn Barnaból er hluti af Hjallastefnufjölskyldunni og við 
leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að tileinka sér 
starfshætti Hjallastefnunnar að metnaði, gleði og kærleika. 
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og  hafa 
brennandi áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi. 
 
Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameiginlegum markmiðum 
eftir sömu hugmyndafræði en sjálfstæði hvers skóla er mikið. 
Jafnréttisuppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og 
einstaklingsstyrking eru innviðir hugmyndafræðinnar sem við 
teljum að geti skipt sköpum í 
þroska  komandi kynslóða. 
 
Við hvetjum karla jafnt sem konur 
til að sækja um, áhugasamir hafi 
samband við Þorgerði Önnu 
leikskólastýru á netfangið 
thaa@hjalli.is eða í síma 8240604. 
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 
2015. 

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er 
skilyrði.  Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað 
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk. 
merkt  „Gestamóttaka-1402“

Ferðaskrifstofa  
– umsjón og rekstur ferða

Ferðaskrifstofan Ultima Thule og Adrenalin leitar að starfs-
manni til að sjá um utanumhald og rekstur ferða. Við erum 
rótgróin ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtæki sem starfað 
hefur í 20 ár og okkur vantar áhugasaman starfsmann til að 
vinna með okkur að fjölbreyttum verkefnum. 

Starfssvið:
• Utanumhald og ábyrgð á framkvæmd ferða innanlands 
• Samskipti við samstarfsaðila erlendis
• Skipulagning og sala á dagsferðum innanlands 
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg
• Góð þekking á Íslandi nauðsynleg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar

Leitað er eftir starfsmanni í 60 – 100% starf

Umsóknir sendar á netfangið: oskar@ultimathule.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2015.

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sími: 511 1144
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Kirkjuvellir 12 
Hafnarfjarðarbær auglýsir fjölbýlishúsalóðina að 
Kirkjuvöllum 12 lausa til úthlutunar.  
Lóðin er 4511,0 m2 að stærð og nýtingarhlutfallið allt 
að 0,6. Á lóðinni er gert ráð fyrir allt að 30 íbúðum.  

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is.
Umsóknum skal skila inn rafrænt í gegnum Mínar 
síður á heimasíðu bæjarins og umsóknarfrestur er til  
24. febrúar 2015.

Aðstoð við skráningu er hægt að fá hjá Þjónustuveri 
Hafnarfjarðar í síma 585-5500.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is 

Efling-stéttarfélag 
auglýsir framboðsfrest

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest 
vegna kosningar  stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið 
2015-2017. 

Tillögur skulu vera um 7 stjórnarmenn til tveggja ára sam-
kvæmt 10. gr. laga félagsins. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á 
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 16. febrúar 
2015.

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir  
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 23. febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Efling-stéttarfélag 
auglýsir framboðsfrest til  

fulltrúaráðs Gildis lífeyrissjóðs
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest 
vegna kosningar fulltrúa Eflingar-stéttarfélags í fulltrúaráð 
Gildis lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið 2015-2017.

Tillögur skulu vera um 46 fulltrúa í fulltrúaráðið og  
3 fulltrúa til vara. 

Fulltrúalisti uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur 
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum  
16. febrúar 2015. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir  
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 23. febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.
 

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð. 
2. Húsnæðið liggi vel við almenningssamgöngum 
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið. 
4. Húsnæði bjóði upp á að vínbúðin opnist beint inn af  
 gangstétt eða bílaplani og jafnframt að vörumóttaka sé sér  
 og opnist beint út. Húsnæðið sé snyrtilegt að utan og í góðu  
 viðhaldi. 
5. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg  
 bílastæði fyrir þá. 
6. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi  
 hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk. 
7. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og lyftara með  
 vörur skal vera góð. 
8. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins. 
9. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerfi og lýsing er  
 til staðar. 
10. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi í  
 húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyfihömluðum. 
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinberar  
 eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks húsnæðis  
 og vera samþykkt af þeim. 
12. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 8 árum. 
 Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem  
 þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa,  
 Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, þriðjudaginn  
 3. mars 2015, merkt : 15796 - Leiga á húsnæði fyrir vínbúð  
 Á.T.V.R. á Neskaupstað 
 Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 
1. Staðsetning. 
2. Teikningar af húsnæði. 
3. Afhendingartími. 
4. Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,  
 lofta og gólfa í húsnæði). 
5. Leiguverð (án vsk.) og skal það innifela allan kostnað sem  
 til fellur. 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði  
 1- 12 að ofan á leigutímanum. 

15796 - LEIGUHÚSNÆÐI FYRIR  
VÍNBÚÐ Á NESKAUPSTAÐ 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar 
eftir að taka á leigu 80--100 m² húsnæði 

fyrir Vínbúðina á Neskaupstað

sími: 511 1144

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

www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Orlofshús óskast til leigu - STALA
Orlofshús óskast til leigu fyrir starfsmannafélag Landsvirkjunar 
(STALA) sumarið 2015.  Margir staðir koma til greina innanlands 
sem utan.  Sérstaklega er óskað eftir sumarhúsi eða íbúð til 
leigu á Vestfjörðum eða á Snæfellsnesi yfir sumarmánuðina. 

Vinsamlegast hafið samband við formann 
orlofshúsanefndar í síma 5159000 eða á 
netfangið STALAorlofshusanefnd@landsvirkjun.is.

 Orlofshúsanefnd STALA  

kopavogur.is

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ

Tengigata við Vallakórkóór
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf. ogehMílu ehf. og 
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og agaat
holræsagerð og lagningu veitulagna  í tengigötu við Vallakór í 
Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði götu sem liggur frá 
hringtorgi Vatnsendavegar að Kórnum, leggja fráveitulagnir, 
hitaveitulagnir, rafmagnslagnir, fjarskiptalagnir og malbika 
yfirborð.

Helstu magntölur eru:
Lengdir gatna 290 m
Fráveitulagnir Ø150-Ø250 340 m
Gröftur 6.700 m³
Fyllingar 5.700 m³
Skurðlengd veitulagna 500 m
Malbik 4.000 m²

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí  2015.

Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 10.000 – í þjónustuveri Kópa-
vogsbæjar Fannborg 2  frá og með þriðjudeginum 17. febrúar 
2015.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 3. mars 
2015 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta.

Gott verð !
Til sölu skyndibitastaður-sportbar-heimilismatur.

50-100 manns, góð tæki, staðsetning og leiga.
Vinsamlegast sendið á box@frett.is merkt 

„Gott verð-1402“

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur, aðstaða og 
jarðvinna, útboð nr. 13382.

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

Útboð STA-01

STAKKUR
Tengivirki Helguvík

Byggingarvirki

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og full-
naðarfrágang húss og spennarýma fyrir Stakk - tengivirki 
Helguvík í samræmi við útboðsgögn STA-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu óeinangraðs stál-
grindarhúss yfir rofabúnað, staðsteyptra spennarýma með 
stálgrindarþaki og lokun og byggingu staðsteypts einan-
graðs stjórnbúnaðarhúss.  Húsin verða sambyggð á einni 
hæð.  Stálgrindarhúsið verður um 320 m2 að grunnfleti, 
spennarými um 230 m2 og stjórnbúnaðarhúsið verður um 
130 m2 að grunnfleti.

Helstu verkliðir eru:
• Grafa og fylla fyrir húsi, lögnum og plönum.
• Leggja jarðskautskerfi í steypu og jörð.
• Steypa sökkla og gólfplötu rofahúss, veggi,  
 undirstöður og olíuþrær spennarýma og steypa upp  
 stjórnbúnaðarhús.
• Reisa stálgrindarhús yfir rofasal og framan við  
 spennarými og klæða með málmklæðningum. Einangra  
 stjórnbúnaðarhús að utan og klæða.
• Leggja lagnakerfi fyrir húsið.
• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.
• Fullnaðarfrágangur á lóð og plönum.

Verkinu skal að fullu lokið 29. desember 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Land-
snets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
17. febrúar 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 17. mars 2015, þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Velferðarsvið

Forvarnarsjóður Reykjavíkur
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er 
að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum eða 
almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til verkefna í 
hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna í borginni.

Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrir-
tækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum 
í borginni.   
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar 
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til. 

Sótt er um styrkinn á heimasíðu sjóðsins  
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 

Þar er einnig hægt að nálgast úthlutunarreglur forvarnar-
sjóðs.

Umsóknarfrestur rennur út í lok dags, 15. mars 2015 

Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum árið 2015 koma alls 10 
milljónir króna.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða 
veittir til verkefna sem styðja: 
• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og  
 fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem  
 borgarstjórn setur hverju sinni

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Dimmuhvarf 2
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í endurbyggingurndurbyggingudurbygging
húss með  sex íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga viðaknstaklinga vi

Dimmuhvarf 2 í Kópavogi.

Húsið er steinsteypt á einni hæð og fellst Í verkinu  að breyta 
núverandi íbúðasambýli í sex sjálfstæðar íbúðareiningar og 
skila húsinu fullbúnu til notkunar.

Magntölur:
Brúttó flatarmál húss: 511 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 15. ágúst 2015

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í þjónustuveri  Kópavogs, 
Fannborg 2, l hæð, frá og með  þriðjudeginum 17. febrúar nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 3. mars
2015 fyrir  kl. 14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta. 

Útboð
Sveitarfélögin Norðurþing og Tjörneshreppur óska 
eftir tilboðum í verkið Söfnun, flutningur og afsetning 
úrgangs, endurvinnsla, moltugerð og rekstur móttöku-
stöðvar á Húsavík fyrir sveitarfélögin Norðurþing og 
Tjörneshrepp 2015-2018

Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum 
frá heimilum í Norðurþingi (Húsavík og Reykjahverfi) 
og Tjörneshreppi, móttaka, meðhöndlun og afsetning 
úrgangs og endurvinnsluefna, útvegun íláta, rekstur 
móttökustöðvar á Húsavík og rekstur urðunarstaðar 
fyrir óvirkan úrgang í Laugardal. 

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást frá og með mánudeginum 16. febrúar 
2015 hjá EFLU verkfræðistofu, Hofsbót 4 á Akureyri við 
skráningu samskiptaaðila í útboði.

Opnun tilboða er kl. 11:.00 þann 12. mars 2014 í Stjórn-
sýsluhúsi Norðurþings, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík.

EFLA verkfræðistofa

Sveitarfélagið 
Tjörneshreppur

Sveitarfélagið 
Norðurþing

Félag eldri borgara Garðabæ
Aðalfundur félagsins fer fram mánudaginn  

23. febrúar kl. 14.00 í Jónshúsi.

Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf. 
Gunnar Einarsson bæjarstjóri ávarpar fundinn.

Stjórnin
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Húsið er átta íbúða lyftuhús á fimm hæðum með bílskýli.  Á hverri hæð eru tvær íbúðir nema á þeirri fyrstu og á þeirri fimmtu. Á fyrstu hæð er ein íbúð með góðri verönd og á fimmtu hæð er ein þriggja herbergja 
íbúð með þaksvölum.   Húsið er hannað af teiknistofu Ingimundar Sveinssonar með nútíma þægindi og gæðakröfur að leiðarljósi þar sem áhersla er lögð á gæði byggðarinnar og aðlaðandi umhverfi.  
Skipulag Urriðaholts er unnið frá grunni með sjálfbæra þróun og virðingu fyrir umhverfi í huga. Nýjar leiðir hafa verið farnar til að ná því markmiði svo sem með ákveðnu skipulagi í landmótun , gatnahönnun 
og meðhöndlun yfirborðsvatns. Byggingu grunn- og leikskóla í Urriðaholti, á vegum Garðabæjar er að hefjast.  

3ja og 4ra herbergja íbúðir, 118 – 176 fm að stærð  

Hraungötu 1  í Garðabæ byggja 
Pétur og Kristinn ehf. 

HRAUNGATA 1 - GARÐABÆR
TIL SÖLU VANDAÐ FJÖLBÝLISHÚS Á GÓÐUM  
ÚTSÝNISSTAÐ Í NÝJU HVERFI Í GARÐABÆ 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignassali

3ja og 4ra herbergja íbúðir 118 – 176 fm að stærð. Bjartar vel skipulagðar íbúðir, gólfhiti, stórar 
svalir og stæði í opnu bílskýli. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna skv sölu- og skilalýsingu.  
Innanhússhönnun: Stáss arkitektar. Innréttingar eru Schmidt  frá Parka Dalvegi. Tækin  eru AEG frá 
Ormson, blöndunartæki og önnur hreinlætistæki  frá Tengi og flísar frá Vídd. 
Verð frá 49.9 m – 62.9 m
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

          Stefán Páll
Sölufulltrúi
s: 694-7186
stefanp@domusnova.is

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

FRÍTT VERÐMAT

FAGLEG OG VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ

OPIÐ HÚS Fimmtudaginn 19.FEB KL 16:00-18:00

Holtsvegur 31 Urriðaholt Garðabæ

Persónuleg þjónusta

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

Norðurbakki 13c – íbúð 0207 – Miðbær Hafnarfjarðar

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur 
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Glæsileg 135,3 fm 3ja herbergja endaíbúð (sjávarmegin) á 2. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt sér stæði í bílgeymslu. Íbúðin er austan til í húsinu, 
þ.e. nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 fm, tvær geymslur 7,6 fm og 
7,4 fm,  samtals 135,3 fm.  Innréttingar og skápar úr hnotu frá AXIS, 
hvítar sprautulakkaðar hurðir, eikar parket. yfirbyggðar suður svalir frá 
borðstofu, frábært útsýni.  Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti, sér stilling í 
hverju rými.  Verð: 46,5 millj. Arnór  og Brynja taka á móti gestum.

OPIÐ HÚS  sunnudag 15. febrúar milli kl. 13:00 – 14:00 

Innréttingaverslun  
-  Eigin framleiðsla

Höfum fengið til sölu fyritæki í framleiðslu innréttinga 
fyrir heimili og fyrirtæki. Um er að ræða rótgróið fyrirtæki  

með eigin verslun og framleiðslu. Eigin innflutningur á efni.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskiptafr. / lögg. 
fasteignasali á skrifstofunni,  sími 898 4125.

Allt fasteignir – fasteignasala
 Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU: Vélbáturinn Byr ÍS 130 (1436) 

Viðskiptahúsið er með til sölu vélbátinn Byr ÍS 130 (1436)
Smíðaður í Sandgerði 1975. Mesta lengd 19,33 m br 4,38 m. 40  Br tonn
Aðalvél Caterpillar 408 hp árg. 1983  keyrð 12.000 tíma. Endurbyggð af Heklu 
2003. Ljósavél Mitsubishi keyrð 19.000 tíma. Er í fínu lagi ásrafall 220 V. 
rafmagn er í mjög góðu lagi og var allt 24 V kerfið endurnýjað fyrir 7 árum.
Þetta er vel búinn dragnótabátur sem er einnig vel útbúinn á troll og net. 
Báturinn er með skrúfuhring og dregur mjög vel.Hann er vel tækjaður t.d. 48 
sml. Koden radar með 10 skipa ARPA. Jmc dýptarmæli, Simrad sjálfstýringu 
ásamt GPS kompás. Max sea siglingaforrit ásamt tölvu og tveim skjáum 
(þrívídd) .Þrjú stk. GPS tæki Scanmar botnstykki ásamt tæki í brú  2 stk. 
Scanmar aflanemar. Sailor vhf talstöð . Spilum er stjórnað í stýrishúsi. Spil 
og tengdur búnaður er 14 ára gamall, mjög öflugur frá vélaverkstæði Sig. 
Sveinbjörnssonar. Tromlurnar taka 1000 fm. af 28 mm. tóg hvor.
Bátnum fylgir mikið af veiðarfærum svo sem rækjutroll, voðir og netabúnaður.
Þessi bátur er rétt undir 20 m og sleppur inn á firðina fyrir vestan allt árið á 
dragnót. Báturinn afhendist með nýju haffærisskírteini.

Upplýsingar í síma 566-8800,   894-0361 og snae@vidskiptahusid.is

Freyjubrunnur 17-21 

Úlfarsbraut 96

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Opin hús Sunnudaginn 15.02.2015 milli kl. 14:00 – 14:30. 
ALLIR VELKOMNIR
Freyjubrunnur 17-21, stórglæsileg 215,4 – 219,4 fm raðhús á tveimur 
hæðum með  innbyggðum bílskúr.  Húsin afhendist fullbúið að utan, 
lóð grófjöfnuð en að innan máluð,  tilbúin undir tréverk og til inn-
réttinga.  V 48 -49,5 M

Opin hús Sunnudaginn 15.02.2015 milli kl. 14:30 – 15:00. 
Í TVEIMUR ÍBÚÐUM.  ALLIR VELKOMNIR
Íbúðirnar afhendist við kaupsamning. Húsið er álklætt með ál/tré 
gluggum. Gólfhiti er í íbúðunum með plankaparketi frá Parka og 
60x60 flísum þar sem við á. Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus með 
steini á borðum, tæki frá AEG, uppþvottavél fylgir. Rúmgott baðher-
bergi með sturtu með Hanza innbyggðum tækjum frá Tengi. Húsið 
stendur neðst í dalnum við opið svæði. V 44,9 - 45,9
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SUNNUDAG

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

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

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

Laufásvegur 18a 
- opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30

Ugluhólar 6
- opið hús sunnudag á milli 15.00 til 15.30

Mjög snyrtileg og töluvert endurnýjuð þriggja herbergja 
íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli á rólegum stað við Laufás-
veg í 101 Reykjavík. Íbúðin er björt og vel skipulögð, 
fallegt útsýni og staðsett í hjarta Reykjarvíkur og örstutt í 
miðbæinn. Stærð 79 fm. V. 33,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700.

Góð fjögurra herbergja íbúð, auk 21,7fm bílskúrs, á efstu 
hæð í 3 hæða fjölbýli sem búið er að klæða að utan. 
Frábært útsýni af suðursvölum. Stærð 110,7fm. V. 26,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700 og Snæfríður S. 861-9892
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Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 14:00 til 15:00 

Dalhús 97 
Fallegt 189 fm raðhús á tveimur hæðum 

Húsið er 189 fm og er á tveimur hæðum á 
frábærum stað innarlega í lokuðum botn-
langa með innb. bílskúr. 5 svefnherbergi. 
Frábært skipulag. Göngufæri í skóla, 
sundlaug og frábæra íþróttaaðstöðu 
Fjölnis. Endurnýjað eldhús og baðherb. 
Parket. Flott útsýni. Skíðalyfta staðsett 
við enda botnlangans. Verð 52 millj. 

OPIÐ HÚS

Bárður Hreinn  
Tryggvason
Sölufulltrúi

Bárður verður á staðnum 
s: 896-5221. 

Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 16:00 til 16:30 

Arahólar 4
Falleg 2ja herb., 64 fm. á 6 - hæð 

Þar er til sýnis falleg tveggja herb. íbúð. 
Hvít eldhús innrétting með borðkrók, 
rúmgóð stofa með parketi, yfirbyggðar 
svalir og ágætis herbergi með skáp. 
Baðh. með flísum á gólfi og veggjum, 
sturta og innrétting. Geymsla í kjallara. 
Verð 19,9 millj., áhv, 14,5 milj lán frá ÍLS. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Íb. 06-05 
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Heiðar 
Friðjónsson
lögg. fasteignasali    

Heiðar verður á staðnum 
s: 693-3356. 

Arnarsmári 22 

3ja herbergja m.sérinngangi

Nýkomin í einkasölu falleg 92 fm íbúð á 
2.hæð í litlu fjölbýli á frábærum útsýn- 
isstað við Arnarsmára. Þvottaherbergi 
í íbúð, góðar suðvestur svalir. Fallegt 
útsýni. Laus strax. Verð 29,850.000. Ingólfur Geir 

Gissurarson
lögg. fasteignasali   

Ingólfur veitir upplýsingar 
s: 896-5222. 

Opið hús sunnud. 15 febrúar frá kl 17:00 til 17:30 

Fagrakinn 8
Mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli með bílsk. 

Í einkasölu mikið endurnýjuð hæð í 
tvíbýli við Fögrukinn í Hafnarfirði.Tvö 
herbergi, rúmgott eldhús, endurnýjað 
baðherbergi með flísum á veggjum og 
gólfi, sturta, innrétting og gluggi. Stofa 
og borðstofa með parketi á gólfi, úr stofu 
er útgengi út á sérafnota pall, þaðan er 
hægt að ganga inní frístandandi 28 fm 
bílskúr. Þessu til viðbótar er herbergi í 
kjallara sem er ekki í birtri stærð.  
Verð 31,9 millj.

OPIÐ HÚS

Heiðar 
Friðjónsson
lögg. fasteignasali    

Heiðar verður á staðnum 
s: 693-3356. 

Síðumúla 27, S: 588-4477


