atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Business Development Manager
Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber
Medis leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hóp

ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum

um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er

Actavis til annarra lyfjafyrirtækja um allan heim.

eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast

Ferilskrár fyrir þetta starf skulu vera á ensku.

sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til
annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 300

Helstu verkefni:
•

Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini
Samningaviðræður
• Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð
• Samskipti við starfsfólk Medis og Actavis hérlendis sem erlendis

milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru

•

öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims.

Við leitum að einstaklingi
•
•
•
•
•
•

með háskólamenntun í lyfjafræði eða sambærilega menntun
með starfsreynslu á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta (kostur)
með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu
sem vinnur vel undir álagi og hefur hæfni til að fylgja verkefnum eftir
sem býr yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni
sem er sveigjanlegur og setur ferðalög ekki fyrir sig

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk.
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdó
dó
dóttir,
risaksdottir@actavis.is
www.actavis.is

Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

nordural.is

SÉRFRÆÐINGUR
Í IÐNSTÝRINGUM
Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum og stjórnkerfum
fyrir vél- og rafbúnað.
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Starfsmenn eru um 600 og veltan
um 70 milljarðar króna. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

STARFSSVIÐ:

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

•
•
•
•

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla í notkun iðntölva
og forritunarmála
• Öryggisvitund og árvekni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Viðhald og rekstur stjórnkerfa
Bilanagreiningar
Verkefnastjórnun
Greining og bestun iðnstýrikerfa
Um er að ræða allar stærðir kerfa með
iðntölvum og skjágæslustýringum (SCADA).

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Umsókn og ferilskrá er fyllt út á www.nordural.is.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Fjalar
Ríkharðsson, framkvæmdastjóri viðhaldssviðs,
og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri í síma
430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.
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Sölu- og markaðsstarf í heildverslun
Við leitum að öflugum einstaklingi í markaðs- og söluteymið okkar
Starfssvið:

•
•
•
•
•

Samskipti við söluaðila
Tilboðsgerð og sölufundir
Ráðgjöf um notkun á vörum
Vinna við kynningarefni
Skipulagning kynninga og
markaðsátaka

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

Reynsla af sölustörfum
Góð samskiptahæfni og þjónustulund
Frumkvæði, dugnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
Menntun í hársnyrtingu er kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Önnur menntun eða reynsla sem nýst gæti er kostur

Um er að ræða 80 – 100% starf.
Proact er faglegt og framsækið fyrirtæki sem býður upp á sterk
vörumerki fyrir hársnyrtistofur og snyrtistofur auk nokkurra
annarra vöruflokka. Okkar markmið er að styðja vel við okkar
viðskiptavini með góðri þjónustu og reglulegum námskeiðum.
Helstu vörumerki eru Matrix, Loreal Professionnel, Joico,
Kérastase, Comfort Zone, Lycon.
Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjö
örður | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til 7.apríl.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
is

Viltu ganga til
liðs við Valitor?
SÉRFRÆÐINGUR
Í RANNSÓKNUM

Vettvangs- og verðbréfaeftirlitssvið leitar að öflugum
sérfræðingi til starfa við
rannsóknir.

Valitor óskar að ráða til sín
netstjóra á sviði Þjónustu
og reksturs
Starfssvið:
// Umsjón með netbúnaði og nethönnun stærri
umhverfa
// Umsjón með netöryggiskerfi og innbrotavörnum

Laust er starf sérfræðings við rannsóknir á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði Fjármálaeftirlitsins. Sviðið annast
vettvangsathuganir, verðbréfamarkaðseftirlit og samtímarannsóknir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur
eftirlit með. Rannsóknarteymi sviðsins sinnir frumrannsóknum á meintum brotum á lögum um fjármálafyrirtæki,
verðbréfaviðskipti og vátryggingastarfsemi. Einnig sinnir teymið rannsóknum á háttsemi á markaði sem bendir til
misferlis.

// Umsjón með gagnaöryggi og dulkóðun
// Vöktun og upplýsingarýni
// Bestun samskipta TCP/IP forrita
Menntunar- og hæfnikröfur:

Starfssvið

// Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

•
•
•
•
•

// Reynsla af rekstri tæknikerfa

Rannsóknir er varða meint brot á lögum um eftirlitsskylda starfsemi, einkum á verðbréfa- og fjármálamarkaði
Greining, eftirfylgni og umsjón með afdrifum mála sem send hafa verið embætti sérstaks saksóknara
Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi
Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
Önnur tilfallandi verkefni

// Þekking og geta til að leysa tæknilega
krefjandi verkefni
// Skipulögð og öguð vinnubrögð
// Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
// Hæfni í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Viðeigandi háskólapróf, t.d. í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
Viðeigandi reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði
Reynsla af verðbréfamiðlun er kostur
Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is, 520 4700.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars n.k.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Frekari upplýsingar veita Jónas Gauti Friðþjófsson, forstöðumaður rannsókna á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði
(jonasg@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á
www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem
er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini
sína. Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna,
knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram
í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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NÝ TÆKNIFÆRI
HJÁ NÝHERJA

Ertu
rafvirki?
Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir þjónustulunduðum og samskiptafærum rafvirkja
til starfa á Vesturlandi. Viðkomandi mun
verða staðsettur í starfsstöð Orkuveitunnar
á Akranesi. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

Við leitum að öflugum liðsmönnum
Þurfa að hafa brennandi áhuga á tækni, góða samskiptahæfni
og ríka þjónustulund

Java forritari
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppsetning og breytingar á mælum
• Álestur af notkunarmælum
• Eftirlit með ástandi mæla og tenginga
• Rafmagnseftirlit og spennusetningar
• Ráðgjöf til viðskiptavina og greining
frávika í notkun
• Innheimta
• Ýmis þjónustuverkefni s.s. afgreiðsla
þjónustubeiðna

Menntunar- og hæfnikröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Góð almenn tölvufærni
• Góð enskukunnátta
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með
26. mars 2015.

Hvetjum bæði karla og konur
WLODôVNMDXPVWDU¿ô

Helstu verkefni:
>> Forritun, þróun og viðhald á viðbótum
fyrir Atlassian Jira þjónustukerfið
>> Samþætting við önnur hugbúnaðarkerfi, LDAP og Active Directory
>> Aðkoma að öðrum forritunar- og
hugbúnaðarverkefnum

Hæfniskröfur:
>> Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi
>> Góð þekking á Java forritun er skilyrði
>> .NET reynsla er kostur
>> Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Kerfisstjóri í rekstrarhóp
Helstu verkefni:
>> Daglegur rekstur á kerfum Nýherja
og viðskiptavina
>> Uppsetningar, breytingar, ráðgjöf,
viðhald og rekstur

Hæfniskröfur:
>> Yfirgripsmikil reynsla af uppsetningu og rekstri SQL þjóna
>> Góð þekking á rekstri IIS vefþjóna, stýrikerfa og Windows
netþjóna
>> Þekking á rekstri bókhaldskerfa er kostur
>> Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur

Tæknimaður á verkstæði
Helstu verkefni:
>> Þjónusta og viðgerðir á tölvubúnaði
og tengdum búnaði
>> Aðstoð við viðskiptavini varðandi
uppsetningu og aðlögun véla

Hæfniskröfur:
>>
>>
>>
>>
>>

Rafeindavirkjun eða sambærileg menntun
Tölvuviðgerðir CompTIA A+ eða sambærileg námskeið
Góð þekking á PC stýrikerfum
Reynsla af tölvuviðgerðum
Enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, elva.tryggvadottir@nyherji.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015. Sótt er um störfin á nyherji.is/atvinna.
Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
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

Bæði kyn eru hvött til að sækja um störfin.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
BORGARTÚNI 37
SÍMI 569 7700
WWW.NYHERJI.IS

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móðurfélaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470.
Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo, Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

Deildarstjóri símavers
Ert þú öflugur stjórnandi með framúrskarandi þjónustulund? Þá gæti
starf deildarstjóra símavers hjá Vodafone verið framtíðarstarfið þitt.
Símaver Vodafone sér um þann hluta þjónustuvers sem aðstoðar með
farsímaþjónustu og reikninga og starfa 20 þjónustufulltrúar í deildinni.
Deildarstjóri símavers gegnir lykilhlutverki á líflegum og spennandi
vinnustað á markaði sem er í stöðugri þróun.
Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að
finna á vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2015.

SUMARSTÖRF
AÞ-Þrif leitar að einstaklingum
í sumarstörf við ræstingar á
dagvinnutíma.
Áhugasamir sendi ferilskrá
á bjarki@ath-thrif.is merkt
„SUMARSTARF“.

Vodafone

Góð samskipti bæta lífið

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Sykepleiere til Norge
Lyfjastofnun er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir velferðarráðuneytið. Helsta hlutverk hennar er að gefa
út markaðsleyﬁ fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayﬁrvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit
s.s. með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega
upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun starfa 60 starfsmenn í 52
stöðugildum. Lyfjastofnun er góður vinnustaður þar sem framfylgt er stefnu um samræmingu fjölskyldulífs
og vinnu. Lyfjastofnun hlaut nafnbótina Fyrirmyndarstofnun árið 2013.

Lyfjastofnun óskar að ráða fulltrúa í stoðþjónustu
Starﬁð er fjölbreytt og felst í þjónustu við innri og ytri viðskiptavini stofnunarinnar. Um er að ræða 100% stöðu en til greina
kemur að ráða í tvær 50% stöður. Verkefnin munu breytast ört á næstu misserum þannig að um spennandi starf er að ræða.
Helstu verkefni eru m.a.:
• Símsvörun og móttaka viðskiptavina
• Utanumhald um undanþágulyfseðla
• Vinna í tölvukerﬁ stofnunarinnar og á innri vef
• Móttaka á póstsendingum og símbréfum til stofnunarinnar
• Umsjón með veitingum á fundi og fundarherbergjum
• Innkaup á rekstrarvörum
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Lyfjatæknimenntun er kostur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking og færni í að tileinka sér nýjungar
• Góð kunnátta í ensku er mikilvæg og kunnátta í
norðurlandamáli kostur
• Stundvísi og samviskusemi
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Reynsla af sambærilegu starﬁ er æskileg

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Erna Jóna Gestsdóttir, deildarstjóri í síma 520 2100.

Helse Personal AS søker engasjerte og faglig
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge
innenfor sykehjem, hjemmesykepleie,
respiratorteam og bofellesskap.
Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god
oppfølging. Sommerbonus fra uke 26 -33.
Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.
Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier,
og beherske norsk, dansk eller svensk språk
godt både skriftlig og muntlig.
Tirsdag 24/3-15 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte
på Hotel Plaza Reykjavik, og du er velkommen
innom.
Send oss gjerne en mail i forkant med din CV.
Kontaktinformasjon:
Helse Personal, post@helsepersonal.no
Tlf 00 47 902 80 287
www.helsepersonal.no

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Upplýsingar um Lyfjastofnun má ﬁnna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.
Umsóknir um starﬁð, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum óskast sendar á póstfangið atvinna@lyfjastofnun.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Laus störf við leikskólann Laut
Tvo deildarstjóra vantar til starfa í leikskólanum Laut í Grindavík.
Um 100% starf er að ræða. Vinnutími frá kl. 08:00-16:00.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða 6 ára. Við erum ,,Skóli á grænni grein” og vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar.Gleði , hlýja og virðing eru
einkunnarorð skólans.Nánari upplýsingar um leikskólann er að
finna á heimasíðu hans.
Hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari er æskilegt.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
æskileg.
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Matreiðslumaður – Hrafnista í Reykjavík
Óskum eftir að ráða matreiðslumann í sumarafleysingu frá 15. maí til 1. september á
Hrafnistu í Reykjavík. Unnið er á virkum dögum frá 07:00-15:00 og aðra hvora helgi.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Margeirsson, forstöðumaður eldhúss
(magnus.margeirsson@hrafnista.is). Umsóknarfrestur er til og með 29 mars.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 426-8396
og 847-9859.Umsóknir berist til leikskólastjóra á netfangið
gleik@grindavik.is
Endurnýja þarf eldri umsóknir.

HRAFNISTA

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2015

Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

stýringar, markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og reksturs framtakssjóða. Heildareignir
í stýringu hjá félaginu eru hátt í 100 milljarðar króna og hjá félaginu starfa 33 starfsmenn,
flestir með langa reynslu af fjármálamörkuðum. Alls rekur Virðing 16 sjóði af ýmsum
toga, m.a. verðbréfasjóði, fasteignasjóði, framtakssjóði og veðskuldabréfasjóði.

Virðing leggur ríka áherslu á ábyrga viðskiptahætti. Kjarninn í hugmyndafræði
félagsins er að með ábyrgri hegðun, óháðri ráðgjöf, áhættumeðvitund og hreinskilni
náist bestur árangur til langs tíma – fyrir viðskiptavini, fyrir fyrirtækið sjálft, hluthafa
þess og fyrir samfélagið í heild. Grundvallaratriði í starfsemi Virðingar eru langtímaárangur og virðing fyrir einstaklingnum, samfélagi og umhverfi.

VIRÐING LEITAR AÐ FRAMÚRSKARANDI
OG ATORKUMIKLU STARFSFÓLKI

Í BOÐI ERU TÆKIFÆRI TIL AÐ STARFA MEÐ HÓPI AF ÖFLUGUM SÉRFRÆÐINGUM.
HJÁ VIRÐINGU ER LÖGÐ ÁHERSLA Á GAGNSÆI OG HREINSKIPTNI, MANNLEGA NÁLGUN
OG ÁBYRGA ARÐSEMI ÁSAMT ÞVÍ AÐ BERA VIRÐINGU FYRIR UMHVERFINU.
Framkvæmdastjóri framtakssjóða

Sérfræðingur í fyrirtækjaráðgjöf

Framtakssjóðasvið annast rekstur tveggja sjóða, Auðar I og Eddu. Á meðal
eigna Auðar I eru eignarhlutir í Ölgerðinni, Já.is, Íslenska gámafélaginu
og 365. Edda hefur fjárfest í tveimur félögum, Securitas og Dominos.
Framtakssjóðir Virðingar eru áhrifafjárfestar sem leggja áherslu á að
styðja stjórnendur með markvissum hætti í að bæta árangur félaga í eigu
sjóðsins og stuðla þannig að raunverulegri verðmætasköpun.

Viðkomandi þarf að hafa glögga þekkingu og góða reynslu af fjármögnun,
umbreytingu og endurskipulagningu fyrirtækja og verkefnum tengdum
kaupum, sölu eða sameiningu fyrirtækja. Góð alþjóðleg fjármálaþekking
og tengsl eru mikilvæg.

Leitað er að öflugum og árangursdrifnum aðila með reynslu af bæði
fjármálamarkaði og rekstri. Viðkomandi þarf að búa yfir djúpri þekkingu og
reynslu af rekstri íslenskra fyrirtækja ásamt framsýni og útsjónarsemi til
að styðja sterk stjórnendateymi til öflugra og árangursríkra verka.

Í boði er áhugavert starf á rekstrarsviði sem hentar viðskiptafræðingi
eða verkfræðingi sem kýs að vinna fjölbreytt verkefni og móta
framtíðarstarfsferil sinn í ljósi frammistöðu.

Sérfræðingur á rekstrarsvið

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Bráða- og göngudeild

Vakstjóri/Aukavinna

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráða- og göngudeild Landspítala í Fossvogi. Um er
að ræða bæði sumar- og framtíðarstörf. Á deildinni er móttaka og hjúkrun sjúklinga sem
leita þangað vegna sjúkdóma og slysa. Deildin er opin alla daga frá 8:00-23:30. Unnið er á
tvískiptum vöktum. 6WDU¿äHUXPIDQJVPLNLä fjölbreytt og lærdómsríkt. Góð aðlögun í boði.
Verkefni og ábyrgð
• Ákvarðanir og skipulag
hjúkrunarmeðferðar í samráði
við skjólstæðinga
• Skráning hjúkrunar í samræmi
við reglur Landspítala
• Fylgjast með nýjungum á sviði
hjúkrunar
• Þverfagleg teymisvinna
Hæfni
•
•
•
•


Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni
Frumkvæði og jákvæðni
Starfsreynsla æskileg
*yä UH\QVOD RJ K ¿OHLNL
til að vinna í teymi
 ËVOHQVNW KM~NUXQDUOH\¿ VNLO\UäL

Starfshlutfall er 50-100% og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.
Laun eru skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags.
Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu
byggist á innsendum gögnum og
YLäW|OXP 6yWW HU XP VWDU¿ä UDIU QW
á landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til
og með 7. apríl 2015.
Nánari upplýsingar veita
Bryndís Guðjónsdóttir
(bryngud@landspitali.is,
825 3777) og Sólveig Wium
(solwium@landspitali.is,
825 3786).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn.
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heilEULJäLVYtVLQGXPÈ/DQGVStWDODHUO|JäiKHUVODi|U\JJLMDIQUpWWLVNLOYLUND
YHUNIHUODiE\UJDQUHNVWXUJyäDQVWDUIVDQGDRJE WWDQK~VDNRVW

/DXVWHUWLOXPVyNQDUVWDUIVpUIU äLO NQLVtDOPHQQXPO\À NQLQJXP
6WDU¿äHUYHLWWIUiM~QtHäDHIWLUVDPNRPXODJL

+ IQL
 ËVOHQVNWVpUIU äLOH\¿t
DOPHQQXPO\À NQLQJXP
• Breið þekking og reynsla í faginu
 *yäLUVDPVNLSWDK ¿OHLNDU
 *yäUH\QVODRJK ¿OHLNLWLODä
vinna í teymi
 )UXPNY äLRJMiNY äQL

Um er að ræða starf sölustjóra á hjúkrunarvörum og
tengdum vörum til heilbrigðisgeirans um land allt.
Gerðar eru ríkar kröfur um mikið frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.
Viðkomandi þarf að vera;
• Traustur og heiðarlegur
• Með ríka þjónustulund og frumkvæði
• Hæfni í að aﬂa nýrra viðskiptatækifæra
• Með góða tölvuþekkingu
• Góð tök á íslensku máli ásamt a.m.k. ensku
Umsóknir með greinagóðum upplýsingum skulu sendar á
saevar@cetus.is fyrir 26.03.2015.

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til
umsóknar starf sérfræðings á kjarasviði sambandsins

SÉRFRÆÐILÆKNIR

• Vinna á legudeildum
• Ráðgjöf
• Þátttaka í vaktþjónustu
DOPHQQUDO\À NQLQJD
 çiWWWDNDtNHQQVOXO NQDQHPD
NDQGtGDWDRJGHLOGDUO NQD
 çiWWWDNDtUDQQVyNQDUVWDU¿

Fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu
óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til sölustarfa

Starf sérfræðings

$OPHQQDUO\À NQLQJDU

+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJä

Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að
koma í liðið okkar á Roadhouse?
Við leitum af vakstjóra í 100% starf unnið er á vöktum 2,2,3.
Einnig erum við að leita að fólki í kvöld og helgarvinnu.
Áhugasamir sendið mail á dori@roadhouse.is

Starfshlutfall er 100% eða eftir
nánara samkomulagi. Fullt starf
er bundið spítalanum eingöngu.
Laun eru skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags.
6yWWHUXPVWDU¿äUDIU QWi
ODQGVSLWDOLLVXQGLUÄ/DXVVW|UI³
Umsókn skulu fylgja vottfestar
XSSOæVLQJDUXPQiPI\UULVW|UI
UH\QVOXDINHQQVOXYtVLQGDYLQQX
RJVWMyUQXQDUVW|UIXPiVDPW
JUHLQXPVHPXPV NMDQGLNDQQ
að hafa birt eða skrifað. Öllum
umsóknum verður svarað.
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLO
RJPHäDSUtO

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Þórdís Valtýsdóttir
VLJULYDO#ODQGVSLWDOLLV
543 5256 og 825 5148).
Umsóknargögn sem ekki er
K JWDäVHQGDUDIU QWVNXOX
EHUDVWtWYtULWL6LJUtäLçyUGtVL
9DOWæVGyWWXU\¿UO NQL/6+
$OPHQQDUO\À NQLQJDU(
Fossvogi.
0DWVW|äXQHIQGDUO NQDUiäV
Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða
YLäXPV NMHQGXURJiNY|UäXQ
XPUiäQLQJXtVWDU¿äE\JJLU
einnig á þeim. Nánari upplýsingar
um forsendur ráðningar er að
¿QQDiODQGVSLWDOLLV

/DQGVStWDOLHUOLIDQGLRJIM|OPHQQXUYLQQXVWDäXUPHäXPVWDUIVPHQQ
+DQQHUDäDOVM~NUDK~VODQGVLQVRJPLäVW|äPHQQWXQDURJUDQQVyNQDtKHLO
EULJäLVYtVLQGXPÈ/DQGVStWDODHUO|JäiKHUVODi|U\JJLMDIQUpWWLVNLOYLUND
YHUNIHUODiE\UJDQUHNVWXUJyäDQVWDUIVDQGDRJE WWDQK~VDNRVW

Starf sérfræðings á kjarasviði felst meðal annars í:
• að vera lykilsérfræðingur í tölfræðilegum
gagnagrunnum sviðsins
• að annast sérfræðiráðgjöf til sveitarfélaga vegna
launaútreikninga og túlkunar kjarasamninga
• þátttöku í kjarasamningagerð f.h. stjórnar Sambands
íslenskra sveitarfélaga
• þátttöku í nefnda- og stjórnarstörfum í tengslum við
kjaramál og önnur mál er varða íslenskan vinnumarkað
• samskiptum við stéttarfélög og aðra aðila
vinnumarkaðarins
Menntunar- og hæfniskröfur:
• háskólapróf sem nýtist í starﬁ
• reynsla af starﬁ hjá sveitarfélagi á sviði launaumsýslu og/
eða fjármála
• sérþekking á kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga
• góð almenn þekking á laga- og kjarasamningsumhverﬁ
opinbers vinnumarkaðar
• mjög gott vald á exel
• þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga
• hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• gott vald á ensku og færni í einu Norðurlandamáli
Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að
bera frumkvæði, færni í mannlegum samskiptum, nákvæmni
í vinnubrögðum og hæfni til að vinna sjálfstætt og með
öðrum að fjölbreyttum verkefnum.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til
starfsþróunar.
Nánari upplýsingar veitir Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri
kjarasviðs, netfang: inga.run.olafsdottir@samband.is, eða
Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og starfsmannastjóri,
netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma
515-4900.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband
íslenskra sveitarfélaga á heimasíðunni, www.samband.is.
Þar er einnig að ﬁnna starfsmannastefnu sambandsins og
starfslýsingu fyrir starﬁð.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf á kjarasviði, berist
eigi síðar en 31. mars 2015 til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík.
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HS ORKA leitar að öflugum lögfræðingi til starfa
með yfirstjórn fyrirtækisins
Sumarafleysing
Olíudreifing ehf. óskar eftir
að ráða í sumarstörf
Starfsmann á dreifingarskrifstofu í Reykjavík.
Helstu verkefni eru móttaka á pöntunum og aðstoð við
skipulagning á akstri. Umsækendur þurfa að vera skipulagðir með mikla þjónustulund, almenna tölvukunnáttu
og geta unnið sjálfstætt.

Um er að ræða nýja stöðu í vaxandi fyrirtæki og býður starfið upp á mikla
mótunarmöguleika. Hjá HS Orku hf starfa 54 starfsmenn á tveimur starfsstöðvum.
Helstu verkefni
Vinna að ýmiss konar samningagerð.
Umsjón útboða vegna vöru- og þjónustukaupa og
verksamninga ásamt samningum þeim tengdum.
Málefni er snúa að stjórn og hluthöfum félagsins.
Regluvarsla.
Samskipti við opinbera aðila er varða skýrslugjöf, leyfisveitingar o.fl.

Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta í Reykjavík.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á
vinnuvélar, tanka og skip. Nánari upplýsingar veitir
Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937.
Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta á Akureyri.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á
vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson
í síma 550 9910.
Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta á Reyðarfirði.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á
vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson
í síma 550 9937.
Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 30. mars.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra
sem ekki hafa ADR réttindi. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Kröfur
Háskólapróf í lögfræði eða viðskiptalögfræði.
Mastersgráða skilyrði, LL.M. gráða æskileg.
Góð þekking á félaga-, fjármuna- og samningarétti
er skilyrði.
Þekking á lögum og reglum á orku-, umhverfis- og
skipulagssviði er kostur.
Þekking á alþjóðlegum skuldbindingum á umhverfisog auðlindasviði er kostur.
Nákvæmni og mjög góð færni í rituðu máli, bæði
íslensku og ensku.
Sjálfstæði í starfi, samskiptahæfni og hæfni til að
vinna undir álagi.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir mannauðsstjóri.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á www.hsorka.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015.
HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í framleiðslu á orku á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði.
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og á Reykjanesi sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmæta
auðlindastrauma.
Fyrirtækið vinnur ennfremur að þróun nýrra virkjunarkosta, þ.á.m. vatnsorkuvera.

www.hsorka.is

TAKTU ÞÁTT Í AÐ MÓTA LIFANDI MIÐBÆ

Skemmtileg störf á framsæknu hóteli
– vilt þú slást í hópinn?
Í vor tökum við í notkun viðbætur við Icelandair hótel Reykjavík Marina. Með þeim
opnast hótelgestum spennandi og óvenjulegt gistirými í hæsta gæðaﬂokki auk þess
sem veitingastaðir og setustofur munu tengja hótelið, bæjarlíﬁð og hafnarsvæðið enn
sterkari böndum.
Allar þessar nýjungar kalla á ﬂeira frábært starfsfólk. Ef þér þykir gaman að taka á móti ferðafólki,
selja dagsferðir og dekra, nú eða þrífa, þjóna eða kaupa inn, skaltu kíkja á heimasíðuna okkar og sjá
hvort við höfum ekki einmitt starﬁð sem þú leitar að.
Þú sækir um á icelandairhotels.is þar sem þú ﬁnnur líka nánari lýsingu og hæfniskröfur fyrir störﬁn
sem í boði eru. Umsóknarfrestur er til 31. mars.
Icelandair hótel eru leiðandi félag í hótelrekstri á Íslandi og reka nú alls 22 hótel undir þremur ólíkum vörumerkjum; Icelandair
hótel, Eddu hótelin og Hilton Reykjavík Nordica. Veitingarekstur félagsins er umsvifamikill á þremur veitingastöðum í Reykjavík;
VOX Restaurant, Satt og Slippbarnum. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns ár hvert þegar mest lætur.

Allt frá fyrsta degi hafa
innlendir og erlendir gestir
tekið Icelandair hótel
Reykjavík Marina opnum
örmum og eru veitingarýmin
og Slippbarinn á jarðhæð
einhver vinsælasti
samkomustaður borgarinnar.
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Vegna skipulagsbreytinga eru eftirfarandi stöður
skólastjórnenda lausar til umsóknar í Vík í Mýrdal:
• Staða skólastjóra Grunnskóla Mýrdalshrepps
• Staða skólastjóra Leikskóla Mýrdalshrepps
• Staða skólastjóra Tónskóla Mýrdalshrepps
Starfssvið:

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
• Skipulagning skólastarfs og fagleg forusta á sviði kennslu og skólaþróunar.
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag
Menntunar og hæfniskröfur:

• Kennsluréttindi á því sviði sem sótt erum .
• Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum æskileg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Leitað er að einstaklingum með áhuga á forustu í skapandi skólastarfi og hæfni til að að leiða faglegt
starf nemenda og starfsfólks. Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi
félags innan Kennarasambands íslands.
Nánari upplýsingar um stöður skólastjóra veitir: Ásgeir Magnússon sveitarstjóri sveitarstjori@vik.is
eða í síma 4871210 – 8983340. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl n.k.

• List- og verkgreinakennari - Sérkennari
Stöður list- og verkgreinakennara og sérkennara við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til
umsóknar frá og með næsta skólaári.
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessa stöður. Laun skv. kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar um kennarastöður veitir Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri ragnhildur@vik.is
eða í síma 4871242. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl n.k.

Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík - Sími 487 1210

Vík í
Mýrdal
Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu
umhverfi.
Mýrdalshreppur er um 500
manna sveitarfélag. Í Vík er
öll almenn þjónusta svo sem
leik-, grunn-, og tónskóli,
heilsugæsla, dvalar- og
hjúkrunarheimili og frábær
aðstaða til allrar almennrar
íþróttaiðkunar.
Náttúrufegurð er rómuð í Vík
og nágrenni og samgöngur
greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í
sveitarfélaginu og fjölbreyttir
möguleikar á því sviði fyrir fólk
með ferskar hugmyndir.

Bifvélavirki eða vélvirki
óskast til starfa
Steypustöðin ehf. óskar eftir ráða bifvélavirkja
eða vélvirkja til starfa einnig kemur til greina
að ráða vanan viðgerðamann.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2015
Umsókum skal skilað til Árna Más Ragnarssonar
Verkstæðisformanns í Reykjavík á netfangið
arni@steypustodin.is eða í síma: 825-0722
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu.

Starfsmenn óskast til
afleysinga á Stórhöfuðborgarsvæðinu
Hreint ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn
til afleysinga á Stórhöfuðborgarsvæðinu.
Leitað er að starfsmanni sem er jákvæður, þjónustulundaður, skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.
Skilyrði fyrir ráðningu:
• Hreint sakavottorð
• Vera 20 ára eða eldri
• Góð kunnátta í ensku eða íslensku
• Bílpróf og bíl til umráða
Upplýsingar eingöngu veittar hjá
Örvari G. Örvarssyni með tölvupósti á
orvar@hreint.is

Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði

433.093
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ERT ÞÚ SÚ RÉTTA FYRIR OKKUR?
Við leitum að hressri og brosmildri konu á aldrinum 35-55 sem
kann að selja. Elskar að stjana við viðskiptavininn og hefur næmt
auga fyrir tísku. Við bjóðum 50% starf þar sem unnið er 3 daga í
viku 10-14 og 2 daga 14-18 og 1-2 laugardaga í mánuði.
Ef þetta á við um þig endilega sendið okkur umsókn með
ferilsskrá á netfangið box@frett.is merkt Tíska-2103

SPENNANDI TÆKIFÆRI
LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði.
Við leggjum ríka áherslu á faglega þekkingu og nýjar lausnir á verkefnum.
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir reynslumiklum vinnuvélastjórnendum og
g vviðgerðarmönnum.
rða önn
Við bjóðum upp á spennandi og metnaðarfullt starfsumhverfi hjá ört vaxandi verktakafyrirtæki.
kt
rir ki.

HOTEL KULUSUK
Chef needed
from 13/4 – 13/5 2015

1974


2014

(A la carte chef preferred)
Hotel Kulusuk is on the east coast of Greenland
(1h45m flight from Reykjavik) in a small settlement
with 300 people.
Job offers great opportunity to experience the beautiful
Greenlandic nature and culture while cooking for guests of all
nationalities.
Contact us for more info.
Hotel Kulusuk
hotelkulusuk@arcticwonder.com

VINNUVÉLASTJÓRNENDUR
Hæfniskröfur:
• Fullgild vinnuvélaréttindi
• Haldbær reynsla af stjórnun vinnuvéla
(aðallega á belta- og hjólagröfur)
• Bílpróf
• Ábyrgð og samviskusemi
• Metnaður, vinnusemi og jákvætt viðmót
• Hæfni til að tjá sig á ensku og íslensku

Hæfniskröfur:
• Próf í vélvirkjun, bifvélavirkjun og/eða
/e
haldbær reynsla af vélaviðgerðum
m
• Bílpróf
• Ábyrgð og samviskusemi
• Metnaður, vinnusemi og jákvætt
æt viðmót
ðm
• Hæfni til að tjá sig á ensku og íslensku
ens

Nánari upplýsingar
ý g veitir Ólafur Páll Sölvason í g
gegnum
g
tölvupóst: olafur.solvason@lns.is
ns.is
Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu:
www.lns.is (undir starfsumsókn).
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2015

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi

LNS Saga ehf.

Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilﬁnningu
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna. Þarf
einnig að vera léttur í lund og áræðanlegur. Leiðsöguréttindi
æskileg en ekki nauðsynleg.

Hlíðasmári 4
201 Kópavogur

Sími +354 511 7040
lnssaga@lns.is

LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins
Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja Noregs.
Fyrirtækið
y
hefur vaxið hratt undanfarin misseri og
g er markmið
LNS Saga að vera leiðandi verktakafyrirtæki í mannvirkjagerð á Íslandi.

• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur,
ástarpunga og ﬂeira góðgæti.

• Þjónar í sal / afgreiðsla
Starﬁð felst í afgreiðslu, framreiðslu og eldhússtörfum auk
móttöku næturgesta.
Starfskraftur þarf að vera góður í mannlegum samskiptum,
framtakssamur og glaðlyndur. Góð enskukunnátta nauðsynleg og reynsla af sambærilegu starﬁ.
ð þj

d

f i i

d

f ð

Sumarstörf hjá Hafnarfjarðarbæ 2015

Sæktu
um fyrir
29. mars

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk til
sumarstarfa.
Eftirfarandi störf eru í boði:
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Leiðbeinendur í skólagörðum
Leiðbeinendur á gæsluvöllum
Flokkstjórar í sérhópum
Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár
(fæddir 1994)
Í fegrunarﬂokki (blómaﬂokki)
Í sláttuﬂokki
Í viðhaldsﬂokki
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum
Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára
(fæddir 1995 – 1998).
Í ﬂestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi
vinnustunda í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum.
Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Ert þú nógu Nova?
SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER
Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum liðsfélögum til að stíga dansinn með okkur í verslunum
og þjónustuveri Nova. Þetta er sannkallað draumastarf fyrir þá sem vilja umgangast glás af lífsglöðu
fólki og hafa nóg að gera.

Um er að ræða fullt starf til framtíðar. Góðir tekjumöguleikar því laun eru árangurstengd. Unnið er
á vöktum og þurfa umsækjendur að geta haﬁð
störf sem allra fyrst. Stúdentspróf eða sambærileg
menntun er skilyrði.

Lífsgleði, metnaður og keppnisskap eru eiginleikar
sem skipta máli. Auk mikilla söluhæﬁleika, þjónustulundar og góðrar tölvukunnáttu. Áhugi á snjallsímum
og öllu dótinu sem við erum að selja er að sjálfsögðu
bráðnauðsynlegur!

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 29. mars.
Allar nánari upplýsingar veitir Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, evag@nova.is.

ti
Stmæmrtsistaður

ske

Ath. að umsóknarfrestur er til 1. apríl. Ekki er tekið á
móti umsóknum eftir þann tíma.
Fyrirspurnir má senda á netfangið
vinnuskoli@hafnarfjordur.is

2014

MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014

í heimi!
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STJÓRNUNARSTARF
HJÁ ORIGAMI SUSHI
Origami Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfullan stjórnanda til að reka
með okkur framleiðslu á vörum hjá Origami shushi. 100% starf.

Spennandi störf
hjá Fjarðabyggð

Viðkomandi þarf að búa yﬁr hæfni í mannlegum samskiptum, geta sýnt
frumkvæði, unnið sjálfstætt og hafa reynslu í shushigerð.

Fjarðabyggðarhafnir

Áhugasamir sendi inn umsókn á atvinna@origamisushi.is.
Umsóknarfrestur er til 29. mars.
Nánari upplýsingar veitir Arndís í síma 563 5000

Skipstjóri
Skipstjórn á dráttarbáti, leiðsögn skipa
og önnur hafnarstörf.
Vélstjóri
Vélstjórn dráttarbáts og önnur
hafnarstörf.
Sumarstarfsmaður
Almenn hafnarvinna og þjónustustörf.
20 ára aldurslágmark.

Lektor í líffræði

Störfin eru fjölþætt og kalla á mikil
samskipti við fólk og fyrirtæki.

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í líffræði við
Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
Starfið er á sviði þroskunarfræði og sameindalíffræði.
Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi
í líffræði með áherslu á þroskunarfræði og
sameindalíffræði. Reynsla af kennslu,
styrkjaöflun og sjálfstæðum rannsóknum
eftir doktorspróf er skilyrði.

PIPAR \ TBWA • SÍA • 151388

Sameindalíffræðihópur Verkfræði- og
náttúruvísindasviðs tilheyrir Líf- og umhverfisvísindadeild og rannsóknir hópsins fara fram
á Líf- og umhverfisvísindastofnun. Hópurinn
er í alþjóðlegu samstarfi um margvíslegar
rannsóknir í sameindalíffræði. Markmið
rannsóknanna er að öðlast dýpri innsýn í
starfsemi, þroskun og þróun margvíslegra
lífvera.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk.
Nánari upplýsingar um störfin og
umsóknareyðublöð eru á fjardabyggd.is.
Umsóknareyðublöð má einnig nálgast í
afgreiðslu bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði
og í þjónustugáttum bókasafna.
Öll laus störf hjá Fjarðabyggð eru auglýst
á vef sveitarfélagsins.

Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni
og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eva
Benediktsdóttir, dósent og deildarforseti,
í síma 525 4584, eben@hi.is.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2015.
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

365 óskar eftir góðu fólki

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI 365
HEFUR ÞÚ ÁSTRÍÐU FYRIR ÞJÓNUSTU OG ERT MEÐ AFBURÐAR SAMSKIPTAHÆFNI?
Nánari upplýsingar veitir hrafnhildura@365.is

Helstu kröfur:

Helstu verkefni eru:

Umsóknarfrestur er til 28. mars.

- Stúdentspróf eða sambærileg menntun

- Almenn notendaþjónusta og hjálp við viðskiptavini

Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.

- Þjónustulund

- Grunntæknileg aðstoð

Vinnutími eftir samkomulagi, aðallega vaktavinna.

- Hæfileiki til að vinna í hóp

- Úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni

Áhugasamir sæki um á:
365midlar.is/hafðu samband/störf

- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

- Önnur tilfallandi verkefni

- Þekking á Salesforce og/eða áhugi á tæknimálum mikill kostur

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öﬂugum hópi á Fjármálasviði.
Við leitum að fólki með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREIND (BI)
STARFSSVIÐ
• Uppbygging á vöruhúsi gagna Össurar
• Uppbygging á framsetningu viðskiptaupplýsinga
• Almenn forritun í Microsoft Business Intelligence umhverﬁ
á borð við T-SQL, SSIS
HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•

Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starﬁ
Reynsla af SQL skilyrði
Þekking á uppbyggingu vöruhúsgagna
Góður skilningur á upplýsingasöfnun, stofngögnum og
gagnaskilum
• Þekking á Business analytics og uppbygging mælaborða er kostur
• Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í INVESTOR RELATIONS
STARFSSVIÐ
•
•
•
•
•
•
•

Samskipti við almenna hluthafa og aðra hagsmunaaðila
Umsjón með undirvef félagsins sem snýr að fjárfestatengslum
Umsjón með hluthafaskrá félagsins
Skýrslugerð og undirbúningur tilkynninga til markaða
Kostnaðargreiningar
Skipulagning funda
Almenn skrifstofustörf fyrir fjárfestatengil og fjármálastjóra

HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•

Háskólamenntun (viðskiptafræði, hagfræði, markaðsfræði)
1-3 ára starfsreynsla kostur
Mjög góð enskukunnátta, dönskukunnátta kostur
Rík þjónustulund
Góð skipulagsfærni og nákvæmni

SÉRFRÆÐINGUR Í MOBILE FORRITUN
STARFSSVIÐ
• Hönnun, þróun og prófanir á mobile lausnum Össurar
• Þarfagreining, hönnun og skjölun
HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•

Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starﬁ
Góð þekking og reynsla af iOS forritun
Þekking á gagnagrunnum og vefþjónustum kostur
Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í MS DYNAMICS NAV FORRITUN
STARFSSVIÐ
• Hönnun og forritun NAV lausna
• Þarfagreining, hönnun og skjölun
HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•

Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starﬁ
Reynsla af Microsoft Dynamics NAV forritun
Reynsla af hönnun og þróun sérkerfa
Mjög góð enskukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com
fyrir 31. mars næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn
tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar
veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2200 manns
í 18 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Ráðningarþjónusta

SÖLUMAÐUR

Þjónustustjóri

PMT ehf óskar eftir metnaðarfullum og vönum
sölumanni í krefjandi sölustarf
Um er að ræða framtíðarstarf hjá öflugu og rótgrónu fyrirtæki.
Okkar helstu markaðir eru iðnaðarfyrirtæki, veitingahús,
kjöt og fiskvinnslur, bakarí og verslanir.

Þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða þjónustustjóra sérverkefna.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum
Geta til að vinna sjálfstætt
• Frumkvæðni og drifkraftur

Um fullt starf er að ræða.

Starfssvið
· Skipulagning og mat á verkum
· Samskipti við verkkaupa á verktíma
· Verkstjórn á vinnustað
· Skil á verki til verkkaupa og yﬁrmanns
· Þjálfun og eftirlit með starfsfólki

Hæfniskröfur

Góðir samskiptahæfileikar
Kunnátta á Word og Excel
• Gott vald á íslensku og ensku

•

•

•

•

Einungis koma til greina aðilar sem hafa haldbæra reynslu
af sölumennsku og geta sýnt fram á árangur í starfi.

· Reynsla af stjórnunarstörfum

Umsóknarfrestur er til 1. apríl. Umsóknir sendist á vinna@pmt.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál

· Góð almenn tölvukunnátta
· Metnaður og frumkvæði í starﬁ

Nánari upplýsingar um starfið veitir
oddur@pmt.is

· Sjálfstæði og vönduð vinnubrögð
Krókhálsi 1

· Umsjón með vinnutíma starfsfólks

110 Reykjavík

s. 567 8888

www.pmt.is

· Umsjón með vinnuaðstöðu starfsfólks

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:
- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina
- Sala og tilboðsgerð

Garðyrkjufræðingur óskast
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
(KGRP) óska eftir að ráða
garðyrkjufræðing til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa lokið námi
frá garðyrkjuskóla, helst af skrúðgarðyrkjubraut. Verkefnin felast í
almennum garðyrkjustörfum og verkstjórn.
Ráðið verður í starfið frá og með
1. maí n.k. eða eftir samkomulagi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
KGRP og Samiðnar f.h. aðildarfélaga
þess.

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini
- Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

Skriflegar umsóknir skal senda til
KGRP, Vesturhlíð 8, 105 Reykjavík,
fyrir 1. apríl n.k. merkt:

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af sambærilegu starfi
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Garðyrkjufræðingur”

“

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg

m

Nánari upplýsingar um starfið veitir
garðyrkjuverkstjóri hjá KGRP í síma
585-2770 eða 898-4711 næstu daga.

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir á atvinna@penninn.is
fyrir 31.mars nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Húsgögn

Upplýsingar um KGRP:
www.kirkjugardar.is

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Marketing Director
Animal Breeding
& Genetics
Benchmark Animal Breeding & Genetics is a new
division created to expand Benchmark’s continued
commitment to the aquaculture industry. This
division, through the acquisition of salmon breeding
FRPSDQLHV6WRIQ¿VNXULQ,FHODQGDQG6DOPR%UHHG
LQ1RUZD\VLJQL¿FDQWO\GHYHORSVRXUDFWLYLWLHV
in aquaculture, strengthens our position as a
leading international supplier to the industry and
creates a substantial platform for future growth
DQGGLYHUVL¿FDWLRQ7KHEXVLQHVVLVQRZORRNLQJWR
appoint a Marketing Director, which will be a board
level appointment.

Location: Bergen, Norway or Reykjavik, Iceland
Salary: Excellent package commensurate with role
Relocation package available
The Marketing Director will deliver all aspects of the
division’s marketing strategy and marketing operations
with responsibility for:
• Leading the development of global marketing communications
initiatives, brand strategy, marketing research programmes
and overall divisional marketing strategy.
• ,GHQWLI\IXWXUHFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHV VFLHQWL¿F
LQGXVWU\RUFRPSHWLWLYHLVVXHV WKDWZLOOLQÀXHQFHWKH
brand and formulate strategies to address these.
• Work closely with business development managers
to enable them to meet their commercial objectives
by providing them with appropriate tools, materials
and presentations.
• Lead competitor analysis activity, identifying opportunities
to develop market share.
Maximising market potential for existing and new
companies within the division.
• Building a high-calibre, industry-leading team from
the ground up.

The successful candidate will be an industry-recognised
expert seeking an exciting and market-changing challenge
DQGWKHFKDQFHWRLQÀXHQFHWKHGLUHFWLRQRIDVXFFHVVIXO
DQGDPELWLRXVRUJDQLVDWLRQ([FHSWLRQDOLQÀXHQFLQJVNLOOV
and the ability to build relationships and liaise with a wide
YDULHW\RIVWDNHKROGHUVLVYLWDODVLVWKHÀH[LELOLW\
to undertake regular national and international travel.
The ability to communicate well in verbal and written
(QJOLVKLVHVVHQWLDODQGÀXHQF\LQRQH1RUGLFODQJXDJH
would be preferable.
Please visit www.benchmarkplc.com
for further company information.
A job description and application details are available at
www.visindi.no or contact: Jo Skjelstad, Senior Advisor,
Visindi Trondheim AS. Phone: +47 414 31 954

Hugbúnaðarsérfræðingur

Hárstofan Hæðarsmári 6 Sími: 544 4455

+ºUVWRIDQ6SDFH

JHWXUE¿WWYLÉVLJKºUVQÖUWLVYHLQLHÉDPHLVWDUD
ÆVWÌODOHLJXVHPI\UVW)UºE¿UVWDÉVHWQLQJ
1ºQDULXSSOÖVLQJDUYHLWD(YDÆVÆPD
HÉD3ºODÆVÆPD

(Senior Software Developer)
Sabre Airline Solutions leitar að frábæru fólki til starfa

VINNA í „ The Viking“
25 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina
„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.
Framtíðarstörf. Vaktavinna.
Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. Sumaraﬂeysingar.
Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.
Þarf að tala íslensku.
Áhugasamir haﬁ samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið:

Á skrifstofu Sabre Airline Solutions á Íslandi starfar þéttur og skemmtilegur 40 manna hópur. Hér
einbeitum við okkur að þróun á Intelligence Exchange (IX). Kerﬁð glímir við fjölmörg áhugaverð
viðfangsefni sem krefjast mikillar afkastagetu
og byggir á mjög skalanlegri högun. IX höndlar
hundruð milljóna skeyta á degi hverjum og er í
notkun hjá mörgum stærstu og framsæknustu
ﬂugfélögum heims.
Ef þú ert á höttunum eftir spennandi og skemmtilegum áskorunum, komdu þá til okkar!

gummi1945@gmail.com
„TheViking“ Minjagripaverslun
Laugavegi 1 og Hafnarstræti 1-3

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2015.

Hæfniskröfur og eiginleikar
• 7 ára reynsla eða meira
• B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða verkfræði
• Djúp reynsla og þekking á:
• Java
• XML / XSD
• WebServices (SOAP/JSON)
• SQL (Oracle)
• Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði
• Reynsla af þarfagreiningu og hjólreiðum
• Góð enskukunnátta, jákvætt hugarfar og
gott skopskyn
• Reynsla úr ﬂugheiminum er kostur
Umsækjendur skili ferilskrám á ensku
í tölvupósti á ian.mcadam@sabre.com
Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100
www.sabreairlinesolutions.com

Staða skólastjóra Hvaleyrarskóla í
Hafnarﬁrði er laus til umsóknar

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 73614 3/15

Hvaleyrarskóli er heildstæður 400 barna grunnskóli og eru hornsteinar skólastarfsins; ábyrgð, kurteisi og samvinna. Skólinn hefur á að
skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Mikil áhersla er lögð á samvinnu, skapandi hugsun
og starfsgleði. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda
jákvæðum skólabrag og haﬁ ánægju af því að vinna með nemendum,
starfsfólki og foreldrum.
Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla
er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun
meiri gaum en slæmri hegðun og
skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsueﬂandi grunnskóli og er í miðri innleiðingu á Olweusaráætluninni
gegn einelti.
Aðrar áherslur í skólastarﬁ Hvaleyrarskóla eru markviss málörvun,
skákkennsla, danskennsla, byrjendalæsi og PALS
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæﬁleika og góða og víðtæka
þekkingu á skólastarﬁ, metnaðarfulla skólasýn og vera reiðubúinn að
leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Kennarapróf
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/
eða uppeldis- eða kennslufræði
Kennslu- og stjórnunarreynsla
Reynsla og/eða þekking á SMTskólafærni æskileg
Hæfni í mannlegum samskiptum og sam
starfshæﬁleikar
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Skipulagshæﬁleikar

Umsókn um starﬁð þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri
störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að
sinna skólastjórastarﬁ.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starﬁð á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar
www.hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri
fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, í síma 585 5800,
magnusb@hafnarfjordur.is og Helgi Arnarson, skólastjóri
Hvaleyrarskóla í síma 565 0200, helgi@hvaleyrarskoli.is.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015 en æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf með fráfarandi skólastjóra í maí/júní
vegna undirbúnings næsta skólaárs.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem
konur hvattir til að sækja um stöðuna.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Icelandair óskar eftir öflugum liðsmanni í krefjandi starf á tæknisviði félagsins á Keflavíkurflugvelli.
Starfið felur í sér gerð flókinna gagnagrunnsfyrirspurna og skýrslna og önnur verkefni á sviði
hugbúnaðarþróunar.

STARFSSVIÐ:
Forritun og prófanir á flóknum SQL
fyrirspurnum
Q Gerð skýrslulíkana og hönnun viðmóts
Q Tæknileg aðstoð, villuprófanir og lagfæringar
á fyrirliggjandi skýrslum
Q Greiningarvinna í tengslum við misræmi og
frávik gagna
Q Önnur hugbúnaðarverkefni eftir þörfum
Q

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf á sviði hugbúnaðar eða
a.m.k. þriggja ára reynsla af forritun og
gagnagrunnum
Q Reynsla af flóknum gagnagrunnsfyrirspurnum
(SQL) og gagnalíkönum
Q Reynsla af Python og Django æskileg
Q Metnaður og rík þjónustulund
Q Gott vald á ensku og íslensku
Q

Nánari upplýsingar veita:
Viktor J. Vigfússon I viktorv@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
+ Umsókn óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn

eigi síðar en 30. mars.
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Hárgreiðslufólk athugið !

HÆÐARBÓL - LEIKSKÓLASTJÓRI

Stór og ﬂott hárgreiðslustofa óskar eftir hárgreiðslufólki.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hæðarból í Garðabæ er laus
til umsóknar. Leikskólinn er þriggja deilda leikskóli sem vinnur
eftir uppbyggingarstefnunni með áherslu á vellíðan og réttindi
barna. Leitað er að leikskólastjóra til að leiða skólastarfið í
samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn. Leikskólastjóri tekur
einnig virkan þátt í að móta skólasamfélag Garðabæjar með
uppbyggilegum og framsýnum hætti í samvinnu við
skólaskrifstofu Garðabæjar, grunnskóla, tónlistarskóla, aðra
leikskóla í Garðabæ sem og íþrótta- og æskulýðsfélög.
Menntunar- og hæfniskröfur:
  AZ^`h`aV`ZccVgVbZccijc
  ;gVb]VaYhbZccijc{hk^Â^hi_gcjcVgd\$ZÂVjeeZaY^h"
og kennslumála
  GZnchaVV[hi_gcjc!gZ`hig^d\ÄgjcVghiVg[^
  =¨[c^i^aVÂkZ^iV[V\aZ\V[dgnhijd\[gjb`k¨Â^
  ;¨gc^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
  BZicVÂjgd\{]j\^{cÅ_jc\jbaZ^`h`aVhiVg[^
Staðan er laus frá 1. júlí 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Garðabæjar eru karlmenn
sérstaklega hvattir til að sækja um stöðu leikskólastjóra.
Umsóknafrestur er til og með 7. apríl 2015.
C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g6ccVBV\cZV=gZ^chYii^g
leikskólafulltrúi, netfang annah@gardabaer.is eða í síma 525 8542.

Fræðslu- og menningarsvið
Garðabæjar
Leikskólar Garðabæjar eru
eftirsóknaverðir vinnustaðir þar
sem áhersla er lögð á jákvæðni,
áreiðanleika og fagmennsku
leikskólakennara og annarra
starfsmanna. Í skólastefnu
Garðabæjar má sjá áherslur
bæjarins í leikskólastarfi og eru
leiðarljós hennar metnaður –
virðing – sköpun – gleði.
Vellíðan og velferð barna er í
fyrirrúmi og áhersla lögð á gott
og náið samstarf við foreldra og
þeir hvattir til að taka virkan þátt
í námi barna sinna. Þróunarstarf
er virkur þáttur í leikskólastarfi og
fást börn við fjölbreytt viðfangsefni
við hæfi hvers og eins.
Í leikskólum Garðabæjar starfar
vel menntað og hæft starfsfólk
sem skipuleggur nám og starf
barna á markvissan hátt.
Sjálfstæði hvers leikskóla og
sérstaða er talin mikilvæg og
stendur foreldrum til boða að
velja leikskóla fyrir barn sitt úr
fjölbreyttri flóru leikskóla.

Vinsamlegast sækið um með því að fylla út atvinnuumsókn á
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. Umsókn þarf að fylgja
yfirlit yfir nám og störf og upplýsingar um reynslu af stjórnun,
rekstri og þróunarstarfi.

50-100% stólaleigu
50-100% starf
Stofan er miðsvæðis í Reykjavík.
Fulls trúnaðar gætt.
Umsóknir sendast á fallegthar@gmail.com

STÖRF Í GRUNNSKÓLUM
GARÐABÆJAR
Sjálandsskóli
• umsjónarkennsla og tungumál á
unglingastigi
• umsjónarkennsla á miðstigi
• þroskaþjálfi
Garðaskóli
• íslenskukennari
• deildarstjóri
• kennsluráðgjafi í tölvu- og
upplýsingatækni
Flataskóli
• kennarastöður
• skólaliði
Álftanesskóli
• kennari á unglingastigi
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

ARKITEKT HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða arkitekt til starfa
á sviði skipulags- og byggingarmála.

Við viljum ráða markaðsstjóra til að hafa umsjón
með öllum markaðsmálum fyrirtækisins.
Starfssvið:
• Uppbygging og markaðssetning
vörumerkja fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræði
eða sambærilegu fagi.

• Framkvæmd og eftirfylgni
markaðsáætlunar.

• Mikill áhugi á markaðsmálum
og heilbrigðum lífsstíl.

• Kostnaðaráætlun markaðsmála.

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

• Samskipti við viðskiptavini og
aðstoð við tilboðsgerð.

• Góð samskiptahæfni og sjálfstæð
vinnubrögð.

• Umsjón með vefsíðu og samfélagsmiðlum.

• Þekking á stafrænni markaðssetningu.

• Umsjón með allri textagerð
og kynningarefni.

• Sköpunargáfa og frumkvæði.
• Geta til að skrifa faglegan texta.
• Drifkraftur og metnaður í starfi.
• Kunnátta á helstu hönnunarforrit
er kostur (Adobe).

Nánari upplýsingar veitir Sigfríð Eik Arnardóttir,
framkvæmdastjóri, í síma 517 0670
eða sigfrid@heilsa.is.
Ferilskrá ásamt nánari upplýsingum sendist
á starf@heilsa.is fyrir 31. mars næstkomandi.

Helstu verkefni:
- Yﬁrferð og vinnsla byggingarleyﬁserinda m.t.t.
skipulagsskilmála
- Umsjón með aðkeyptri skipulagsvinnu og deiliskipulag
eldri hverfa.
- Ráðgjöf og leiðbeiningar til viðskiptavina.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf í arkitektúr. Menntun á sviði skipulags
er kostur
- Reynsla á sviði skipulags- og byggingarmála
- Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu og lögum og
reglugerðum á sviði skipulags- og byggingarmála æskileg
- Þekking á eignaskiptasamningum kostur
- Samskiptahæfni og samstarfshæﬁleikar
- Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
- Hæfni í að miðla upplýsingum á góðri íslensku í mæltu og
rituðu máli
- Góð tölvukunnátta
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Umsækjendur eru
vinsamlegast beðnir að sækja um starﬁð á vefsíðu
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Bjarki Jóhannesson,
sviðsstjóri í síma 585 5500 eða 664 5611.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
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msbra í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.
Starfið er á sviði iðnaðarvistfræði.

Sérfræðingur
í hagmálum

Námsbrautinni er ætlað að koma til móts við
þarfir samfélagsins og vaxandi áhuga nemenda
á rannsóknum, þjónustu og stefnumótun
tengdri umhverfismálum og sjálfbærri nýtingu
náttúruauðlinda. Kennt er alfarið á ensku og
nemendahópurinn er alþjóðlegur.

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi
á fræðasviði sem tengist umhverfis- og
auðlindafræðum og reynslu af háskólakennslu
með góðum árangri.
Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni
og lipurðar í mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur
Þorsteinsson, dósent og umsjónarkennari
námsbrautar, í síma 525-4940, ThrosturTh@hi.is.
Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2015.
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

Við óskum eftir dugmiklum og samskiptafærum viðskiptafræðingi til starfa við Hagmál
Orkuveitu Reykjavíkur. Um er að ræða krefjandi
og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi.
Hagmál OR starfa sem þjónustueining fyrir
dótturfélög samstæðunnar: OR Veitur, Orku
Náttúrunnar og Gagnaveituna. Hagmál annast
m.a. áætlanagerð af ýmsu tagi, kostnaðargreiningar og skýrslugerð.

Starfatorg.is

Starfs- og ábyrgðarsvið

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

• Fjárhagsáætlanagerð
• Arðsemisgreiningar

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

• Rekstrareftirlit og kostnaðargreiningar

Sérfræðilæknir í alm. lyflækn.
Hjúkrunarfræðingar
Fulltrúi í stoðþjónustu
Sérfræðingur í rannsóknum
Verslunarstjóri
Forritarar
Fagstjóri upplýsingaþjónustu
Rannsóknarstjóri
Sérfræðingur
Heilsugæsluritari
Sérfræðingur
Sjúkraliðar, sumarafleysing
Hjúkrunarfr., sumarafleysing
Hj.fr, hjúkrunarn. og sjúkraliðar
Aðstoðarmaður í umönnun
Hjúkrunarfræðingur
Rannsóknarmaður
Lögreglumenn, afleysingar
Aðstoðarverslunarstjóri
Lögreglumenn
Verkefnastjóri
Framhaldsskólakennarar
Fulltrúi
Sjúkraþjálfari
Líffræðikennari
Hugbúnaðarsérfræðingur
Framhaldsskólakennarar

LSH Almennar lyflækningar
LSH Bráða- og göngudeild
Lyfjastofnun
Fjármálaeftirlitið
Vínbúðin Búðardal
Hagstofa Íslands
Landsbókasafn - Háskólabókasafn
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Rannsóknamiðstöð Hásk. á Akureyri
Heilsugæslan Efra-Breiðholti
Seðlabanki Íslands
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Heilbrigðisstofnun Austurlands
LSH Svefnrannsóknir hjúkrun
LSH Svefnrannsóknir
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
Listasafns Íslands
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Framhaldssk. í Austur-Skaftafellss.
Vegagerðin
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Framhaldsskólinn á Húsavík
Rannís
Menntaskólinn að Laugarvatni

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Búðardal
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Ísafjörður
Hafnarfjörður
Seyðisfirði
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík
Snæfellsnes
Djúpavogur
Höfn
Reyðarfjörður
Selfoss
Húsavík
Reykjavík
Laugarvatn

201503/306
201503/305
201503/304
201503/303
201503/302
201503/301
201503/300
201503/299
201503/298
201503/297
201503/296
201503/295
201503/294
201503/293
201503/292
201503/291
201503/290
201503/289
201503/288
201503/287
201503/286
201503/285
201503/284
201503/283
201503/282
201503/281
201503/280

• Aðstoð við uppgjör fyrirtækisins
• Ýmis upplýsingagjöf og skýrslugerð

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði,
af reikningshalds- eða fjármálasviði
• Mjög góð reynsla og þekking á
reikningshaldi
• Mjög góð reynsla af greiningum
og áætlanagerð
• Reynsla af samstæðuuppgjöri
og áætlanagerð er kostur
• Góð almenn tölvufærni
• Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð
vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með
8. apríl 2015.

Hvetjum bæði karla og konur
WLODôVNMDXPVWDU¿ô

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
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
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Námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði
er þverfræðileg námsbraut á framhaldsstigi
sem stofnsett var á haustmisseri 2005.
Námsbrautin heyrir undir öll fræðasvið Háskóla
Íslands: Verkfræði- og náttúruvísindasvið,
Félagsvísindasvið, Hugvísindasvið,
Menntavísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið.

– VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 s 112 Reykjavík s Sími 580 8200
www.velfang.is s velfang@velfang.is

Hjúkrunarheimili

Starfskraftur á verkstæði óskast

Hlíðarhúsum 7.
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700.
www.eir.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbúnaðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt.
Vélfang var valið Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í
liðið.

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi, Hömrum hjúkrunarheimili
í Mosfellsbæ og öryggisíbúðum Eirar. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, næturvaktir og sumarafleysingar.
Einnig er laus staða Hjúkrunardeildarstjóra frá og með 1. júlí 2015
Nánari upplýsingar veita,
Sigríður J. Kjartansdóttir verkefnastjóri mannauðs eða Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í
síma: 522 5700
Umsóknir má einnig senda á sigridur@eir.is eða birna@eir.is

Frum

Hjúkrunarfræðingar og Sjúkraliðar

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í
fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund
og góða samskiptahæﬁleika gagnvart samstarfsmönnum og viðskiptavinum.
Allar upplýsingar veitir Guðmundur
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Eir hjúkrunarheimili er með fjölþættan rekstur með 173 rými sem skiptast í 155 hjúkrunarrými, 12 endurhæfingarrými fyrir aldraða eftir brot
og liðskiptaaðgerðir og 6 rými fyrir hvíldardvöl. Einnig eru 24 dagdeildarrými á Eir og 18 rými í Borgum fyrir einstaklinga með heilabilun.
Hamrar hjúkrunarheimili er í Mosfellsbæ með 30 rými á þremur einingum. Eir rekur einnig öryggisíbúðirnar Eirarhús við Eir, Eirhamra í
Mosfellsbæ og Eirborgir í Fróðengi í Grafarvogi. Mikil áhersla er lögð á faglega hjúkrunar- og læknisþjónustu auk sjúkra- og iðjuþjálfunar á
báðum heimilunum.

Ertu með ástríðu fyrir matargerð?㻌
Við leitum að frjóu og dugmiklu fólki til að stýra mötuneytinu okkar.

Á eitthvað af þessu við um þig?
Ástríða fyrir lífrænni matargerð (skilyrði).
Reynsla og menntun á sviði matreiðslu (æskilegt).
Áhugi á að búa og starfa í sjálfbæru samfélagi (skilyrði).
Löngun til að skara fram úr og skapa ljúffenga rétti úr heimsins besta
hráefni (skilyrði).
Hæfni til að vinna með fólki með ólíkan bakgrunn og draga fram það
besta í hverjum einstaklingi (skilyrði).
Allar nánari upplýsingar og fyrirspurnir sendist til

sverrir.berg@solheimar.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars nk.. Umsóknir sendist á netfangið
sverrir.berg@solheimar.is
ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

㻌㻌
㻌㻌

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 85 ár. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um
100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu og
gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi vinnustofur: listasmiðja, leirgerð, kertagerð, vefstofa, jurtastofa og smíðastofa.
Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið
Sesseljuhús og íþróttaleikhús.

㻌

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur í bakvinnslu á fjárhagssviði
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í bakvinnslu á fjárhagssviði bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans og félaga í eigu hans og skiptist starfsemi sviðsins í tvær einingar,
reikningshald og bakvinnslu. Bakvinnslan sér um umsýslu erlendra og innlendra lána ríkissjóðs og Seðlabankans og hefur
umsjón með SWIFT-kerfi bankans ásamt innlendum og erlendum greiðslum fyrir bankann og ríkissjóð. Einnig sér bakvinnslan um vörslu verðbréfa og uppgjör verðbréfaviðskipta.
Helstu verkefni:
• Frágangur verðbréfaviðskipta, REPO og FX samninga
• Umsýsla og eftirlit með verðbréfalánum og öðrum
lánum
• Erlendar greiðslur
• Vöktun á daglegum rekstri stórgreiðslukerfis
• Frágangur vegna útboða
• Þátttaka í innleiðingu á viðskiptakerfi
• Þátttaka í mótun nýrra verkefna á sviðinu
• Skýrslugerð og upplýsingavinnsla

Hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðipróf og/eða próf í verðbréfaviðskiptum
(sbr. 53. gr. laga 161/2002)
• Starfsreynsla af fjármálamarkaði kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði á mæltu og
rituðu máli
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Mjög gott vald á Excel og ýmiskonar greiningarvinnu

CONSULAR ASSISTANT
(SUMMER TIME/TEMPORARY
PART-TIME)
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.
Umsóknarfrestur er til 3 apríl, 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 a
temporary part time position of Consular Assistant.
The closing date for this postion is April 3, 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

Grønland
Konstruktionsingeniør
Masanti søger
Konstruktionsingeniør til projektering og tilsyn.
Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsﬁrma
med ingeniører, arkitekter, maskinmestre, 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 projektere konstruktioner, her under
både beregne og optegne disse samt føre tilsyn og virke som
byggeledeler. Projekteringen sker ved hjælp af 3D programmer (Revit og Civil) samt med AutoCad.
Du skal være uddannet bygningsingeniør, helst med
konstruktioner som speciale. Du skal have erhvervserfaring
fra et lignende job. Alt efter dine evner og kvaliﬁkationer vil
du hurtigt få tildelt
lederansvar på opgaverne.
I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vestgrønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads,
havﬁskeri, ørredfangst, jagt på 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 Madsen.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015.
Nánari upplýsingar veitir Salóme R. Birgisdóttir, forstöðumaður bakvinnslu. Sími 569 9600

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

Grønland
Masanti søger Maskinmester
til at arbejde med
Projektering, tilsyn og byggeledelse
Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsﬁrma
med ingeniører, arkitekter, maskinmestre, konstruktører og
tekniske tegnere m.v. Opgaverne er mangeartede, hvilket giver mulighed for en stor variation og mange nye udfordringer.
Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq og
Nuuk desuden har vi et søsterselskab i Ringe på Fyn.
Vi søger en medarbejder, som
primært skal
beskæftige sig med
projektering af
brændstof
tankanlæg og
el-installationer
samt i nogen grad
byggeledelse og
tilsyn. Alt efter dine
evner og kvaliﬁkationer vil du hurtigt få tildelt lederansvar på
opgaverne.
Du skal være uddannet maskinmester eventuelt El-ingeniør /
Installatør,du skal være servicemindet og klar til at lære nyt.
I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vestgrønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads,
havﬁskeri, ørredfangst, fugle- rensdyr- og moskusjagt. Om
vinteren byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS
HÁSKÓLABÓKASAFN

Fagstjóri upplýsingaþjónustu
og notendafræðslu

Starf fagstjóra upplýsingaþjónustu
upplýsingaþjónu og notendafræðslu er laust Ɵl umsóknar.
Faghópurinn veiƟr háskólasamfélaginu
háskólasam
og gestum safnsins łölþæƩa upplýsingaþjónustu með fræðslu og leiðsögn um
safnið, vefinn og gagnasöfn. H
Helstu verkefni faghópsins eru safnfræðsla, kennsla í upplýsingalæsi, einstaklingsráðgjöf,
heimildaleiƟr, millisafnalán og m
móƩaka hópa. Fagstjóri upplýsingaþjónustu leiðir verkefni hópsins og hefur frumkvæði að
þróun á starfsemi einingarinnar
einingarinnar. Hann fer með ritstjórn á aðalvef safnsins og miðlar fréƩaefni á samfélagsmiðlum. Hann ber
ábyrgð á upplýsingaþjónustu við gesƟ safnsins og aðgangi að gagnasöfnum.

Starfssvið
x
x
x
x
x

Umsjón og ábyrgð á daglegu starfi í upplýsingaþjónustu
Safnfræðsla og kennsla
Ritstjóri aðalvełar og samfélagsmiðla
Umsjón með handbókarými á 2. hæð
Sinnir eða hefur umsjón með öðrum verkefnum faghópsins

Menntunar– og hæfnikröfur
x
x
x
x
x
x
x
x

Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði
A.m.k. 5 ára hagnýt starfsreynsla
Reynsla af upplýsingaþjónustu og safnfræðslu
Mjög góð tölvufærni og þekking á vef- og samfélagsmiðlum
Mjög góð íslenskukunnáƩa og færni í textagerð
Góð kunnáƩa í ensku og gjarnan í einu Norðurlandamáli
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Skipulagshæfileikar og mikil samskiptafærni

Nánari upplýsingar um starfið veiƟr Vigdís Edda Jónsdóƫr starfsmannastjóri, s. 525-5701, vigdise@landsbokasafn.is
Umsóknarfrestur er Ɵl og með 7. apríl 2015.
SóƩ er um starfið á vef Landsbókasafns, landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréƫsáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn | Þjóðarbókhlöðunni | s. 525-5600 | www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Masanti A/S betaler rejse og ﬂytteomkostninger og anviser
en egnet bolig.
Er du interesseret?
Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig.

Vilt þú EFLAst með okkur?

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

Vegna aukinna umsvifa á Íslandi og í Noregi óskar EFLA
verkfræðistofa eftir að ráða í eftirtalin framtíðarstörf.

Fullbúin herbergi / íbúð til leigu
í vesturbæ Kópavogs.

RAFORKUHAGFRÆÐINGUR

Til leigu eru 8 herbergi í snyrtilegri og rúmgóðri íbúð í vesturbæ
Kópavogs. Íbúðin er nýlega tekin í gegn og er með sameiginlegri
stofu með húsgögnum, tveimur stórum baðherbergjum og eldhúsi
sem er einnig fullbúið tækjum og leirtaui. Herbergin eru með fullbúnum rúmum og innifalið í leigunni er rafmagn og hiti ásamt fríu
interneti. Þú þarft bara að ﬂytja inn með sængina og njóta :-). Herbergin eru af ýmsum stærðum og er leigan frá 45 þús - 75 þús kr.
pr herbergi eftir stærð. Hjólageymsla er á neðri hæð og mjög góðir
hjólastígar í allar áttir yﬁr til Reykjavíkur, Garðabæjar eða innan
Kópavogs. Möguleiki er fyrir einstakling að hafa yﬁrumsjón með
húsnæðinu og fá afslátt eða frítt herbergi í staðinn. Einnig kemur
til greina að leigja húsnæðið í heild sinni til eins aðila. Áhugasamir
sendið fyrirspurn á hofudborgin@hofudborgin.is

Með menntun og reynslu á sviði raforkuhagfræði til að starfa á Orkusviði
fyrirtækisins. Á Orkusviði EFLU er unnið að ýmis konar hagrænum
athugunum svo sem varðandi uppbyggingu orkukerfa, gjaldsskrár fyrir
orkunotkun og orkumarkaðinn.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Meistaragráða í raforkuhagfræði er nauðsynleg.
Að lágmarki 2 ára starfsreynsla á sviði raforkuhagfræði.
Góð tölvuþekking og reynsla af notkun gagnagrunna er nauðsynleg.
Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Jón Vilhjálmsson, sviðsstjóri Orkusviðs.
Netfang: jon.vilhjalmsson@efla.is.

Leiðsögumaður
fjórhjólaferðir

Safari hjól leitar að leiðsögumanni fyrir
fjórhjólaferðir fyrirtækisins. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera
ábyrgðarfullur og hafa mikinn áhuga á
útivist.
6WDU¿èHUIXOOWVWDUI0LNLORJJyèYLQQDtERèL
fyrir réttan einstakling.
Helstu kröfur

Gott skipulag og einbeiting

Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

Stundvísi og heiðarleiki

Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum

Fullkomið vald á ensku er algjört skilyrði

0HLUDSUyIHUNRVWXU

Umsókn um
m starf ás
ásamt ferilsskrá
sendist á quad@quad.is
ad@quad.is

EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið. EFLA býður
upp á afbragðs starfsumhverfi,
áhugaverðan starfsvettvang í
alþjóðlegu umhverfi og sterka
liðsheild yfir 260 samhentra
starfsmanna.
EFLA starfrækir dótturfélagið EFLU
AS í Noregi. Félagið í Noregi hefur
einkum veitt sérhæfða þjónustu við
háspennulínur og önnur verkefni sem
lúta að flutningi raforku en
um leið þróað þjónustu við aðrar
greinar verkfræði. EFLA á sér langa
sögu við verkfræðiráðgjöf á norska
markaðinum, í orkumálum, iðnaði
og nú síðustu ár í samgöngum.

RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR - STARFSSTÖÐ EFLA AS Í
NOREGI
Helstu verkefni eru rafmagnstæknileg ráðgjöf og hönnun háspennulína, m.a.
leiðara, einangra og tilheyrandi búnaðar. Einnig ráðgjöf á útboðs- og
framkvæmdatíma svo sem gerð útboðsgagna, mat á tilboðum, eftirlit með
prófunum á búnaði sem og eftirfylgni á framkvæmdatíma.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Meistaragráða í rafmagnsverkfræði á sterkstraumssviði er æskileg.
Góð tölvuþekking er nauðsynleg.
Kunnáttu í einhverju skandinavisku tungumáli.
Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Ragnar Jónsson, framkvæmdastjóri EFLU AS.
Netfang: ragnar.jonsson@efla.no.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal
berast inn í gegnum heimasíðu EFLU,
www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 30. mars nk. Öllum umsóknum
verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Kíktu á heimasíðu okkar www.quad.is fyrir
frekari
kari upplýsingar
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Eftirlaunasjóður
Reykjanesbæjar

Tilboð óskast !
Til sölu er rekstur/vandað innbú Super Sub að
Nýbýlavegi 32 með sætum fyrir 69 manns.

Aðalfundur 2015

Tækifæri fyrir fólk með nýjar hugmyndir,
í boði er 10 ára leigusamningur.

Aðalfundur sjóðsins verður haldinn
ﬁmmtudaginn 16. apríl nk. kl. 16.15.

Samþykkt teikning að hamborgaragrilli
í afgreiðslu og strompi á vesturgafl.

Fundurinn verður haldinn í
bæjarráðssal, Tjarnargötu 12.

Opið hús kl 12.00-15.00 sunnudaginn 22.mars.
Frekari upplýsingar í 892-0807 hitti@internet.is

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf skv. 5.grein
samþykkta sjóðsins.

FORVAL

Allir sjóðfélagar eru hvattir til að mæta vel og
stundvíslega.
Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Úlfarsárdalur, hverﬁ 1 – yﬁrborðsfrágangur –
útboð nr. 13442
• Árbæjarskóli, endurnýjun lóðar 2. áfangi –
útboð nr. 13423.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Viðbygging og endurbætur á Sundhöll
Reykjavíkur - Forval nr. 13406.

F.h. umhverﬁs- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir
umsóknum verktaka um að fá að taka þátt í lokuðu útboði vegna
uppsteypu, botnlagna og stýriverktöku á viðbyggingu við Sundhöll
Reykjavíkur ásamt breytingum á eldra húsnæði.
Viðbyggingin kemur að sunnanverðu við núverandi Sundhöll
Reykjavíkur og verða tengingar á milli húsa við inni- og útisundlaugarsvæðið. Byggingarnar liggja saman að öllu leiti og reikna
þarf því með mikilli samvinnu um aðstöðu og byggingasvæði við
starfsfólk Sundhallarinnar.

Aðalfundur Verslunarmannafélags Suðurnesja
verður haldinn að Vatnsnesvegi 14, Reykjanesbæ,
þriðjudaginn 31. mars nk. kl. 18:30.

Forvalsgögn verða seld á 3.000 kr. frá og með þriðjudeginum
24. mars 2015 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
1. hæð, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík.

DAGSKRÁ
Venjuleg aðalfundarstörf skv. lögum félagsins

Umsóknum skal skila eigi síðar en Kl. 15:00 föstudaginn 10. apríl
2015 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Stjórn Verslunarmannafélags Suðurnesja

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

Umsóknir um dvöl í íbúð
fræðimanns í Kaupmannahöfn
2015-2016
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn,
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið
26. ágúst 2015 til 30. ágúst 2016.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en
þriðjudaginn 21. apríl nk.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Snjóﬂóðavarnir Sigluﬁrði,
N – Fíﬂadalir - Uppsetning
stoðvirkja
Útboðsnúmer: 15849
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjallabyggðar og
Ofanﬂóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið „Snjóﬂóðavarnir Sigluﬁrði, N - Fíﬂadalir - Uppsetning stoðvirkja“.
Verkið felur í sér að setja upp stoðvirki úr stáli
(e. Snow bridges), hér eftir kallaðar stálgrindur, til
snjóﬂóðavarna á upptakasvæðum snjóﬂóða í
N - Fíﬂadölum ofan byggðar á Sigluﬁrði.
Uppsetningarverktaki fær efni í stálgrindurnar afhent
á lagersvæði við ﬂugvöllinn á Sigluﬁrði, sjá nánari
lýsingu í útboðsgögnum.

Helstu magntölur eru:
Stálgrindur (Dk 3,5 m) – 432 m
Stálgrindur (Dk 4,0 m) – 762 m
Stálgrindur (Dk 4,5 m) – 810 m
Stálgrindur (Dk 5,0 m) – 64 m
Stálgrindur (Dk 5,0 m, N = 3,2) – 122 m
Endastyrkingar - 30 stk.
Fótplötur (300×300 mm) – 135 stk.
Fótplötur (635×630 mm) – 141 stk.
Fótplötur (800×800 mm) – 514 stk
Verkinu skal vera að fullu lokið í september 2018.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 25. mars 2015. Tilboðin verða opnuð
hjá Ríkiskaupum, 12. maí 2015 klukkan 11.00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Gert er ráð fyrir því að í fyrstu verið graﬁð og borað
fyrir undirstöðum stoðvirkjanna samhliða smíði þeirra.
Áformað er að koma fyrir um 2.190 m af stálgrindum,
en hæð þeirra mælt hornrétt á yﬁrborð fjallshlíðar (Dk)
er 3,5 m 4,0 m, 4,5 m og 5,0 m.
Tilgangur stálgrindanna er að auka stæðni
snjóþekju á upptakasvæðum, koma í veg fyrir að
snjóﬂóð fari af stað og draga þannig úr snjóﬂóðahættu.

Gefandi verkefni fyrir
góða fjölskyldu

Barnavernd Kópavogs leitar að fjölskyldu sem er tilbúin að taka
á móti börnum sem vista þarf utan heimilis í skemmri tíma.
Hlutverk vistforeldra er að veita börnum móttöku, þar með talið í bráðatilvikum
til að tryggja öryggi barnanna, greiða vanda þeirra eða til könnunar á aðstæðum
þeirra.
Þegar barn er á heimilinu er lögð áhersla á að það stundi sinn heimaskóla, sæki
tómstundir sínar og geti haldið vinatengslum. Því er kostur ef fjölskyldan býr í
Kópavogi.
Við úttekt á heimilinu er aflað upplýsinga úr sakaskrá, vottorðs frá heilbrigðiseftirliti og skýrslu vegna eldvarna auk umsagnar frá barnaverndarnefnd.
Mikilvægt er að einn aðili fjölskyldunnar sinni eingöngu þessu starfi og að auka
herbergi sé í húsnæðinu sem alltaf er tilbúið.
Starfið er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu samstarfi við starfsmenn barnaverndar. Reynsla af starfi með börnum og háskólamenntun sem nýtist við starfið er
mikils metin.
Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2015.
Nánari upplýsingar veitir Anna Eygló Karlsdóttir deildarstjóri barnaverndar, netfang
annaeyglo@kopavogur.is, sími 570 1500. Umsóknir skal senda á sama netfang.

kopavogur.is

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Vatnsstígur 20-22: 95-314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

–

Lindargata 39: 85–255,6 m 2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í ágúst 2015.

Opið hús Lindargötu 39
laugardaginn 21. mars kl. 13–15
Skuggahverﬁð er vinsælt hverﬁ á einum besta
útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yﬁr
miðborgina og út á Faxaﬂóann.
Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði,
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.
Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að Änna á eignamidlun.is

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

1

Fjölbreytt efnisval í innréttingum.
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.
Hiti í gólfum og hágæðagluggar fyrir breytilegt veðurfar.

2
3

Vönduð heimilistæki frá Miele.

5

4

Stæði í bílakjallara
fylgir öllum íbúðum.

Hægt er að skoða íbúðir með því að bóka tíma hjá sölumönnum.

Íbúðirnar afhendast
fullbúnar án gólfefna.
Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur I. Guðlaugsson,
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

21. mars 2015 LAUGARDAGUR
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Glæsilegt um 96 fm skrifstofuhúsnæði sem er hluti af
stærri heild. Tilvalið fyrir arkitekta, tölvunarfræðinga,
verkfræðinga, grafíska hönnuði eða aðrar stéttir sem
hentar að vinna í opnu rými. Þess utan er ein góð lokuð
skrifstofa.

OPIÐ HÚS í DAG LAUGARDAG KL. 16.00 TIL 16.45
Borgir kynna: Fallega 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góð fjölbýli
við Álfheima. Sameign er í góðu ástandi og húsið nýlega yﬁrfarið að
utan og gler íbúðar að mestu nýlegt. Íbúðin er í dag tvö svefnherbergi og
tvær veglegar stofur en auðvelt að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi
eins og áður var gert. Eldhús er rúmgott og tengt fyrir þvottavél þar en
einnig sameiginlegt þvottahús niðri. Stutt í verslunarmiðstöð, skóla og
Húsdýragarðinn í Laugardalnum.
Ásett verð 29,9 milj.
Sigríður (s. 861-1123) tekur á móti ykkur milli fjögur og korter í ﬁmm
laugardag. (Erla Karlsdóttir á bjöllu).

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22 MARS FRÁ KL 14:00-14:30
Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í smáíbúðahverﬁnu.
Íbúðin er á tveimur pöllum í tvíbýlishúsi við Borgargerði
3. Björt útsýnisíbúð með góðu eldhúsi,stórri stofu, arni og
góðum bílskúr. V-49 m.

Haﬁð samband við sölumenn
okkar og pantið skoðun á
eigninni.

s. 511-2900

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • borgir@borgir.is
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Asparás 5
210 Garðabær
Glæsileg íbúð

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Fasteignamat: 36.250.000

Fjörður

OPIÐ HÚS PiQXGDJLQQPDUV¨

Opið
Hús

Víglundur
Sölufulltrúi
891-9981
viglundur@remax.is

Sunnudaginn 22 mars.Frá kl 16:00-16:30

Verð: 43.900.000

RE/MAX Fjörður og Víglundur Helgason, sölufulltrúi kynna til sölu rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð
á 2. hæð í snyrtilegu fjórbýli í Garðabæ.
Góð eign með miklu útsýni. Snyrtileg sameign ,vagna- og hjólageymslu. Góð eign sem hægt er að
mæla með, stutt í alla þjónustu, leikskóla, skóla, sund o.f.l.

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300

Litlikriki 15

pallb@remax.is

270 MOSFELLSBÆR

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

STÆRÐ: 278,9 FM

FJÖLDI HERBERGJA:

7

Glæsilegt 278,9 fm einbýli á þremur pöllum
með innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri,
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús,
baðherbergi, 5 svefnherbergi, koníaksstofu,
þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Rúmgóðar stofur
með mikilli lofthæð.
Vel tækjum búið eldhús. Ljóst eikarparket og
µtVDUiJyOIXP+OMyßNHU´tVWRIXKMyQDKHUEHUJL
og baðherbergi. Gólfhiti. 40fm svalir með
glæsilegu útsýni. Upphituð innkeyrsla.
Möguleiki á séríbúð með sérinngangi á jarðhæð.

82.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Bjarni Blöndal

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

510 7900
thorunn@fastlind.is

662 6163
bjarni@fastlind.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

157
157,
7,5
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Þórunn
Sigurðardóttir
Sölumaður
778 7707

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

519 5500

Vilborg
G. Hansen
Fasteignasali
853 7030

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

3
herb.

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður
662 1166

51,3
,3
3
m2.

Opið hús laugardaginn 21. mars kl. 16:00 - 17:00

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 14.00 -14.30

Langholtsvegur 109 - 111 Reykjavík

Hrólfsskálamelur

Melhagi 9

Verslunarhúsnæði við Langholtsveg í Reykjavík.
Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð eignarinnar 157,5
fm. Á húsnæðinu er 5 ára leigusamningur.
Leigutaki er verslun í góðum rekstri. Um er að
ræða snyrtilegt og bjart verslunarhúsnæði.

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfsskálamel 1018 á Seltjarnarnesi. Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á
annari hæð, þar sem útsýnið er glæsilegt til austurs
yﬁr borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði í bílagaeymslu.
Mögueliki á að yﬁrtaka lán frá ILS kr. 36.000.000

Þriggja herbergja risíbúð að Melhaga 9. íbúðin er
að miklu leiti undir súð þannig að gólffötur er mun
stærri. Nýleg eldhús innrétting, tvö svefnherbergi
og gólf máluð. Frábær staðsetning í vesturbænum.

Verð: 33.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

123
m2.

Verð: 44.000.000
OPIÐ
HÚS

5-6
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

133
m2.

Verð: 24.900.000
OPIÐ
HÚS

5-6
herb.

Opið hús þriðjudaginn 24. mars kl. 17.30-18.00

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 15.00-15.30

Skipholt 7

Galtalind 17

Búðavað - INNBYGGÐUR BÍLSKÚR

Rúmgott ﬂísalagt eldhús með eikar innréttingu
og borðkrók. Inn af eldhúsi er herbergi sem
mögulega mætti nýta sem þvottahús en er í dag
nýtt sem fataherbergi. Í eldhúsi er tengi fyrir
þvottavél og/eða uppþvottavél.

Virkilega góð 5-6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum. Vel skipulagt eldhús með góðri innréttingu og tækjum. Inn af eldhúsi er ﬂísalagt
búr/þvottahús með vinnuaðsöðu og vaski.
Bæði stofa og hol með ljósu parketi.

Fullbúið parhús á tveimur hæðum með
óhindrað útsýni yﬁr Elliðavatn, Rauðhóla og til
Bláfjalla. Húsið er vel skipulagt fjölskylduhús
með 4-5 svefnherbergi. Garður er frágenginn,
hiti er í bílaplani sem rúmar allt að 4 bíla

Verð: 41.500.000
OPIÐ
HÚS

Verð: 38.900.000
OPIÐ
HÚS

7
herb.
her
he

Þóra
Fasteignasali
777 2882

242
42
m2.

Verð: 67.900.000
OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 13.30-14:30

Þinghólsbraut 74

Engjaþing 5-7 Kópavogi

Einstaklega sjarmerandi einbýlishús í Funkis-stíl
með frábæru útsýni til suðurs- vesturs m.a. yﬁr
Bessastaði og til sjávar. Húsið sem er á pöllum
hefur 5 svefnherb. Eldhús, stofur og 2 baðherbergi.

Nú fer hver að verða síðastur.
Aðeins 4 íbúðir eftir og þar af 2 með
rúmgóðum bílskúr Glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi á
verðbilinu 31.9-38.5 millj. Afhending við kaupsamning. Íbúðirnar skilast tilbúnar án gólfefna.

Verð: 67.900.000
OPIÐ
HÚS

2
herb..
herb

64,4
4
m2.

Verð: 31.9-38.5 mill
5
herb
b.

Jóhanna
Sölumaður
662 1166
Þóra
Fasteignasali
777 2882

3
herb.

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 15.00-15.30

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

219
m2.

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 16.00-16.30

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Gísli
Guðnason
Sölumaður
698-5222

138,1
m2.

Vilborg
Fasteignasali
853 7030
Þórunn
Sölumaður
778 7707

Bílskýli

Sölusýning sunnudaginn 22. mars 15.00-16.

Holtsvegur 23-25 - Urriðaholti Garðabæ
Glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi frá kr. 29.800.000
Aðeins nokkrar íbúðir eftir og þar af einnig penthouse íbúð á 5 hæð með glæsilegu útsýni.
Afhending við kaupsamning. Íbúðirnar skilast
tilbúnar án gólfefna.

Verð frá: 31.900.000

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl.17.00-17.30

Blikahólar 10 - Reykjavík
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Þórunn
Sölumaður
778 7707

Auðveld kaup/Mikið áhvílandi
Björt 2 herbergja íbúð á annari hæð í
Blikahólum 10 Parket á gólfum og suður
svalir með góðu útsýni. Mikið áhvílandi.

Verð: 19.500.000

Baugakór - Kópavogur
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Þórunn
Sölumaður
778 7707

Glæsilegt og björt 5 herbergja, 138,1 fm íbúð
á 3.hæð í lyftuhúsi með suðursvölum, ásamt
sér stæði í bílageymslu. Stutt í leikskóla,
skóla, Íþróttaakademíuna, sund og verslun.

Verð: 42.900.000

Vilborg
Fasteignasali
853 7030

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

Austurkór 7a 203 kóp.

Verð
Ve
rð : 3
33.900.000
33.90

Þorláksgeisli 31 - 4ra herb - Opið hús
Helgi Þórhallsson
Sölufulltrúi
s 895 1999
helgi@domusnova.is
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Veitingahúsnæði til leigu
í hjarta Rvík.
Vandað húsnæði með veitingastað og góðum bar til leigu
á besta stað í miðbænum. Allar innréttingar og tæki seld
samhliða. Verð kr. 49.0 millj.
Leigutaki þarf að leggja fram bankaábyrgð að fjárhæð
kr. 4.0 millj., fyrir húsaleigu.
Mánaðarleiga kr. 800.000.Áhugasamir sendi fyrirspurn á : sigurdur@eigna.is

Stærð : 100 fm
SStærð
HHerbergi
Her
be : 4
BByggingarár
Byg
g
: 2013
: 29.050.000
FFasteignamat
aste
Sveinn og Helgi ásamt Domusnova kynna:

Afar vönduð, björt og nýleg 100 fm 3- 4 herbergja útsýnisíbúð
á annari hæð með sérinngangi á vinsælum stað í Kórahverfi.
Óhindruð fjallasýn.
Eign fyrir vandláta á einstökum stað í barnvænu hverfi.
Fjögur góð herbergi. Stutt í leik- og grunnskóla.

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og Löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari
leigumiðlari

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
Allar upplýsingar veitir Sveinn s 899-8546 eða sveinn@domusnova.is
fasteignasali
og Helgi s 895-1999 eða helgi@domusnova.is

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl 16:30-17:00.
Góð vel skipulögð 115 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokuðu
bílskýli. Þrjú góð svefnherbergi, vandaðar innréttingar og tvennar svalir.
Laus til afhendingar.

HAÐARSTÍGUR 8, REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.MARS KL 15:00-15:30

Allar nánari upplýsingar veitir
Bogi 6993444, Bogi@heimili.is
Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

Leirubakki 10, 4-5 herb. - Opið hús

Boðagrandi 2

Verð : 49.900.000
49.90

S

PIÐ

HÚ

O

Helgi Þórhallsson
Sölufulltrúi
s 895 1999
helgi@domusnova.is

Stær : 129.3 fm
Stærð
Herb
Herbergi : 4
Bygg
Byggingarár : 2000
Fast
Fasteignamat : 41.900.000

Opið hús sunnudaginn 22. mars frá kl.16:00-16:30
Góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Leirubakka 10 í Reykjavík.
Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús á hæð. Herbergi í kjallara og sérgeymslu. v.26,9m.

Allar nánari upplýsingar veitir
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Bústaðavegur 79 - Opið hús
S

IÐ
OP

HÚ

Allar upplýsingar veitir Sveinn í síma 899-8546 eða
sveinn@domusnova.is og Helgi í síma 895-1999 eða
helgi@domusnova.is

KLAPPARSTÍGUR 11
OP

Sveinn
Svei
Sv
vei
einn og
og He
Helgi
lgi
g ásam
ásamtt Do
Dom
Domusnova
musno
musn
snova
a kynn
k
kynna:
ynna:
a:

Af ffalleg
Afar
ll og mjög
jö vönduð
ö d ð 129,3
129 3 fm
f 3-4
3 4 hherbergja
b j íbúð
við sjávarsíðuna í vesturbænum . Stórkostleg sjávar- og fjallasýn.
Tvennar svalir. Lyfta í húsinu og sér bílastæði í bílageymslu.
Marmari á gólfum og glæsilegar innréttingar. Álklætt hús

Gullfalleg og mikið endurnýjað 126.6 fm parhús í þessari
friðsælu og fjölskyldurvænu götu í hjarta miðborgarinnar.
Sér bílastæði, lítill afgirtur garður, góðar svalir og sólpallur
út frá borðstofu. Stærð:126.1 m². Verð 49.9 m.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson hdl. og lögg.
fast. í s: 867-3040 eða á kristjan@trausti.is

IÐ
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S

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.MARS KL 16:00-16:30

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

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

Kötlufell 1
OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. MARS Á MILLI 16.30 og 17.00

PIÐ

S
HÚ

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 21. MARS KL. 13:00 – 13:30.
Falleg íbúð í mikið endurnýjuðu og glæsilegu húsi á þessum
vinsæla stað í 101 Reykjavík. Fyrir um 10 árum fóru fram
miklar endurbætur á húsinu að utanverðu undir handleiðslu
Húsfriðunarnefndar og hlutu þær viðurkenningu frá
Reykjavíkurborg árið 2006. Húsið stendur á eignarlóð.
Stærð: 62.9 m². Verð 27.5 m

ENGIHJALLI 9, BJALLA 44
OP

IÐ

O

HÚ

S

Opið hús í dag frá kl.13:00-13:30
Góð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi við Bústaðaveg 79 í Reykjavík. Eignin
er mikið endurnýjuð. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, svefnherbergi, eldhús
og sameiginlegt þvottahús. v.24,9m.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán
659-0500 stefan@heimili.is

Bogahlíð 7 - 4ra herb. - Opið hús
ÐH

I

OP

ÚS

Glæsileg og mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð á
efstu hæð í 4 hæða fjölbýli. Þetta er eign sem er vert að
skoða. Stærð 64,2fm. V. 20.9m. Uppl. Snæfríður s: 861-9892

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 21. MARS KL.14:00-14:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í Engihjalla í
Kópavogi. Stór stofa með útgengt út á svalir, eldhús hefur
verið endurnýjað, tvennar svalir og fallegt útsýni er úr
íbúðinni. Lyfta í húsinu. Stærð: 97,4 m². Ásett verð 28,9 millj.

Stórikriki 1a

NÝBÝLAVEGUR 104 - MEÐ BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22 MARS Á MILLI 15.00 OG 15.30

ÚS

ÐH

I
OP

Opið hús sunnudaginn 22. mars frá kl.12:30-13:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýlishúsi í Hlíðarhverfi
Reykjavíkur. Stofa, borðstofa, mikið endurnýjað eldhús. Hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, baðherbergi. v.39,9m.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán
659-0500 stefan@heimili.is
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Glæsileg 4 herbergja íbúð með sérverönd og bílskúr.
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldur þar sem stutt er í alla
helstu þjónustu. Topp eign. Stærð 159,7fm. V.39,9m.
Uppl. Snæfríður S. 861-9892

OP

IÐ

HÚ

S

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 28. FEBRÚAR KL. 15:00-15:30
Vel skipurlögð og björt 4ra herbergja 110 fm íbúð á 1. hæð
við Nýbýlaveg í Kópavogi. Stór stofa með útgengt út á svalir,
baðherbergið hefur verið endurnýjað, 27 fm bílskúr fylgir
eigninni. Ásett verð 34,9 millj.
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Rúna

21. mars 12:45 – 13:15

Gunnar

Arna

OPIÐ HÚS

Tröllakór 10

108 REYKJAVÍK

203 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð,
rúmgóð herbergi, stór og björt stofa. Nýlega
búið að taka húsið í gegn að utan og það klætt,
búið að skipta um glugga og gler að mestu.
Heyrumst

STÆRÐ: 99,7 fm

26.500.000

Sléttahraun 29

Heiðarhjalli 39

220 HAFNARFJÖRÐUR

200 KÓPAVOGUR
4

%M|UWRJU~PJyßHQGDtE~ßiKßVYHIQherbergi. Rúmgott hjónaherbergi. Stofa með
svölum. Nýleg innréttting í eldhúsi. Nýlega endurbætt baðherbergi. Þvottaherbergi á hæðinni.
Heyrumst

HERB:

3

26.500.000

30.900.000

25. mars 18:00 – 18:30

STÆRÐ: 80,3 fm

FJÖLDI

HERB:

2

Tveggja herbergja íbúð í tvíbýli á jarðhæð,
sér viðarverönd, sér bílastæði, sérinngangur,
nýlega búið að skipta um skólp og dren. Frekari
upplýsingar á magnus@fastlind.is

Magnús 699 2010

26.900.000

Hamrakór 6
203 KÓPAVOGUR

HÆÐ

HERB:

5

STÆRÐ: 228,5 fm

EINBÝLI

HERB:

5

Glæsilegt fullbúið einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt tvöföldum bílskúr á eftirsóttum stað
t.yUDKYHU´QX)DOOHJW~WVÚQLIUiVWRIX$OOXU
frágangur til fyrirmyndar.
Heyrumst

Andri 690 3111

Andri 690 3111

43.500.000
OPIÐ HÚS

23. mars 18:00 – 18:30

Fossahvarf 12

65.900.000

22. mars 15:00 – 15:30

Bauganes 35

203 KÓPAVOGUR

101 REYKAJVÍK

RAÐHÚS

HERB:

6

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús á
góðum stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar
svalir.

STÆRÐ: 201,1 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

5

9HOVNLSXODJWHLQEÚOLVK~Vt6NHUMD´UßLQXPPHß
svefnherbergjum með möguleika á 5. Suðurpallur og nýuppgerð íbúð í bílskúrnum. Möguleiki á
góðum leigutekjum

Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008

61.800.000

Hliðsnes 6

Rúna 695 9590

62.900.000

Hliðsnes 6b

225 ÁLFTANES
STÆRÐ: 140 fm

Magnús

22. mars 16:30 – 17:00

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinngangi í vel viðhöldnu tvíbýlishúsi ásamt bílskúr
við Heiðarhjalla. Glæsilegt útsýni.

STÆRÐ: 217,2 fm

OPIÐ HÚS

Harpa

Heyrumst

Magnús 699 2010

Heyrumst

Bjarni 662 6163
OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 148,5 fm

Lára

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

Falleg þriggja herbergja íbúð í lyftuhúsi á annari
hæð með sérinngangi af svölum og rúmgóðum
suðursvölum, eign sem vert er að skoða. Frekari
upplýsingar á magnus@fastlind.is

OPIÐ HÚS

Þórey

Hjallabrekka 16

Heyrumst

Magnús 699 2010

FJÖLDI HERBERGJA:

Kristín

21. mars 14:00 – 14:30

Fellsmúli 17
STÆRÐ: 93,5 fm

STÆRÐ: 94,1 fm

Anton

225 ÁLFTANES
EINBÝLI

HERB:

5

Mikið endurnýjað einbýlishús á stórkostlegri
sjávarlóð á sunnanverðu Álftanesi. Eignin við
Hliðsnes 6b ásamt húsi númer 6 sem er við hliðina
eru í dag nýttar sem leiguhúsnæði fyrir ferðmenn.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

STÆRÐ: 136,7 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

5

Mikið endurnýjað einbýlishús á stórkostlegri
sjávarlóð á sunnanverðu Álftanesi.. Eignin við
Hliðsnes 6b ásamt húsi númer 6 sem er við hliðina
eru í dag nýttar sem leiguhúsnæði fyrir ferðmenn.
Heyrumst

52.900.000

Gunnar 699 7900

46.900.000

Kaupsýslan kynnir eftirfarandi eignir til sölu
Upplýsingar í síma 571 1800

Hótel Bjarkalundur

Bakarí í Stykkishólmi

Langholtsvegur 109–111

Einstakt kauptækifæri á
hóteli sem stendur í fögru
og stórbrotnu umhverﬁ á
sunnanverðum Vestfjörðum

Fasteign og fyrirtæki í einum
vinsælasta ferðamannabæ landsins

Til sölu fasteign með góðum
leigusamningi

•
•
•
•
•
•

Monika Hjálmtýsdóttir
—
Löggiltur fasteignasali
gsm: 823 2800

Hótelbygging um 1.015 m2
ásamt öllum tækjum og tólum
Jörð og sumarbústaðalönd,
samtals um 58 ha
Berufjarðarvatn þar af um 15 ha
Skipulagt tjaldsvæði með
rafmagni, minigolf o.ﬂ.
Þjónustuskáli
Smáhýsi, 6 talsins

Júlíus Jóhannsson
—
Sölustjóri
gsm: 823 2600

•
•
•
•

Verslunarhúsnæði 170,1 m2
við Nesveg
Bakaríð Nesbrauð ehf
í góðum rekstri
Mikil aukning í sölu,
allt árið um kring
Seljendur skoða skipti á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

Jóhannes E. Levy
—
Sölufulltrúi
gsm: 823 2500

•
•
•

Verslunarhúsnæði 157,5 m2
við Langholtsveg
Leigusamningur til 5 ára
Leigutaki í góðum rekstri

Kaupsýslan
—
571 1800
kaupsyslan.is

Nánari upplýsingar
gefur Hafsteinn
í síma 690-3031

