
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Sérfræðingur í eignastýringu

Lífeyrissjóður verzlunarmanna (LV) var 
stofnaður þann 1. febrúar 1956.    

LV er stærsti lífeyrissjóðurinn á 
almennum vinnumarkaði. Eignir 
sjóðsins nema rúmum 500 milljörðum 
króna.

Hlutverk sjóðsins er að tryggja 
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra 
og börnum lífeyri.

Á skrifstofu sjóðsins starfa 35 
starfsmenn.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna 
á heimasíðu hans www.live.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast 
fyllt út á www.intellecta.is í síðasta lagi 8. maí 2015. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur 
fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða 
sambærileg menntun. Meistarapróf er kostur
Haldgóð starfsreynsla á fjármálamarkaði
Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og 
frumkvæði í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram 
niðurstöður með skipulögðum hætti
Gott vald á íslensku og ensku

Helstu verkefni

Greining markaða og fjárfestingakosta með 
áherslu á innlendan hlutabréfamarkað
Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
Sækja ýmsa upplýsinga- og kynningarfundi 
tengda starfinu
Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf til 
stjórnenda sjóðsins

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að 
talnaglöggum og ábyrgum einstaklingi með reynslu af verðbréfamarkaði.

Áfylling og afgreiðsla gashylkja
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíð-verksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA 
ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is í síðasta lagi 4. mai nk. Umsókn um starf þarf að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Hæfniskröfur

Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Samviskusemi, þjónustulund og dugnaður
Almenn tölvukunnátta
Lyftarapróf er æskilegt (annars mun 
fyrirtækið senda viðkomandi á námskeið til 
að taka prófið)
Geta til að vinna sjálfstætt og með öðrum
Reynsla af logsuðuvinnu er kostur

Starfssvið

Móttaka viðskiptavina
Áfylling og afgreiðsla á hylkjum til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana
Ferma og afferma bíla á lyftara

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða tvo duglega einstaklinga til starfa við 
áfyllingu og afgreiðslu á gashylkjum.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. maí.

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

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af starfsmannahaldi æskileg
• Hæfni og áhugi á mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður
• Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi

Starfssvið
• Umsjón með daglegum rekstri
• Starfsmannahald og vaktaplön
• Þjónusta við viðskiptavini
• Innkaup frá birgjum

Verslunarstjóri

Ísbúð Vesturbæjar er 44 ára gamalt fyrirtæki með fjóra útsölustaði; Hagamel, Grensásvegi, 
Fjarðargötu í Hafnarfirði og Bæjarlind í Kópavogi. Hjá fyrirtækinu vinna um 90 manns. 

Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir að ráða verslunarstjóra á útsölustað sinn á Grensásvegi.
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Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

SölumaðurSölumaður

Required – A DRIVING knowing MESSENGER  

by the Embassy of India in Reykjavík 
The Embassy of India seeks to employ on regular basis a 
Messenger, knowing driving, who should also be able to 
assist the Mission in performing various handyman tasks. 

The applicant must have a valid driver’s license and general 
service skills. Candidate should be fluent in both English 
and Icelandic. 

Interested candidates may send in their CV in English along 
with their photographs.They may also send the scanned 
copy of their driving licenses and the police clearance 
certificates at the following e-mail ID, latest by Friday, 
the 8th May 2015:  hoc@indianembassy.is

Men & Mice is looking for a motivated, 
confident individual to join our team. 
You will work with both our sales-
people and technical engineers in 
driving direct sales to new and current 
customers, and manage international 
customer relationships.

Key Responsibilities

•  Qualify sales leads, working primarily with our         
   regional salespeople and engineers to  
   convert leads to opportunities
•  Manage customer relations, and liaise      
   between customers and Sales, Services, and  
   other departments
•  Co-ordinate solution delivery and installation  
   with our Services team, and ensuring     
   customer satisfaction
•  Prepare and process orders
•  Plan and assist with international events.
•  Perform other duties as required in 
   collaboration with the CFO and CEO

Skills and Competencies

•  Strong communication skills in English are  
   vital, both verbal and written
•  Ability to confidently promote and 
   communicate ideas
•  Ability to multitask, prioritize, and meet   
   deadlines
•  Keen eye for detail
•  A university degree and related experience is  
   highly desirable

Please send application to 
careers@menandmice.com before May 5th. 

For further information, contact Kristbjörg Edda 
at kristbjorg@menandmice.com. 
All correspondence will be kept confidential.

Founded in 1990, Men & Mice develops integrated 
DNS, DHCP, and IP address management software 
solutions for large-scale, global enterprises and 
service providers. Men & Mice boasts some of the 
world's leading experts in the field, and a sweet pool 
table. 

Sales
Administration 
Manager

menandmice.com

Áhugasamir sendi inn ferliskrá á  
atvinna@proventus.is  fyrir 1 maí 2015.

PROVENTUS STARFSMANNAÞJÓNUSTA

Leitar að pólskumælandi 
starfsmanni á skrifstofu

STARFSMANNAÞJÓNUSTA
PROVENTUS

Öll almenn skrifstofustörf eins og bókhald, fjármál, samskipti við starfsmenn  
og viðskiptavini ásamt fleiri tilfallandi störfum.

25. apríl 2015  LAUGARDAGUR2
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Óskum eftir að ráða vana vélvirkja, málmiðnaðarmenn  
og trésmiði til fyrirtækis okkar sem fyrst.

Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 660-3533 (trésmiðir) 
og Óskar í síma 660-3535

Lausar stöður á Leikskólanum Sólvöllum
Langar þig að upplifa eitthvað öðruvísi? Viltu breyta til? 
Hvernig væri að ögra sjálfum sér og upplifa lífið í yndis-

legum bæ á landsbyggðinni!

Deildarstjórar/sérkennari

Þrjá kennara vantar á Leikskólann Sólvelli í Grundarfirði í 100% 
stöður, tvo deildarstjóra í framtíðarstöður og einn sérkennara til 
eins árs. Sérkennari hefur umsjón með allri sérkennslu í skól-
anum. Leikskólinn Sólvellir er fjögurra deilda leikskóli með um 60 
nemendur frá eins til sex ára. Skólinn starfar eftir viðurkenndum 
hugmyndum og kenningum í uppeldis¬fræði.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Störfin eru laus frá 1. ágúst 2015 eða eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 20. júní nk.

Sótt er um störfin á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar,  
www.grundarfjordur.is

Nánari upplýsingar veitir Björg Karlsdóttir, leikskólastjóri eða 
Ingibjörg Þórarinsdóttir, aðstoðar leikskólastjóri, í síma 438 6645 
eða með því að senda fyrirspurnir  
netfangið bjorg@gfb.is. 

Grímsnes- og Grafningshreppur

Kerhólsskóli, leikskóladeild
- Leikskólakennarar óskast í 100% störf og fáist ekki leikskóla- 
kennarar verður ráðið annað háskólamenntað fólk eða leiðbein- 
endur. (ath. launahlunnindi í boði)   

- Þroskaþjálfi óskast í 100% starf. 

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með tæplega  
70 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk. Skólinn er Græn- 
fánaskóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað nám, umhverfis-
mennt- og náttúrufræði, útikennslu, list- og verkgreinar. Kerhóls- 
skóli flutti í nýtt húsnæði haustið 2014. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um- 
sagnaraðila berist til skólastjóra, sigmar@kerholsskoli.is ekki síðar 
en sunnudaginn 10. maí nk 

Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri  
og Jóna Björg Jónsdóttir aðstoðarleikskólastjóri  
í síma 480-5520, 863-0463, 898-3077.   
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð 

Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Starfsmaður í vörustjórnun 
og innkaupum
Óskum eftir að ráða starfsmann í vörustjórnun og innkaup. Um afleysingar-
starf til eins árs er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Pantanir í AGR og Navision

• Samskipti við birgja og verslanir

• Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi

• Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum

• Góð hæfni í samskiptum

• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

• Góð almenn tölvukunnátta

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, gudrun@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Starfshlutfall er 100%.

ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er 
að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

HJJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vaktaviinna- ststarrfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititirr 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

25. apríl 2015  LAUGARDAGUR4
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Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta 
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra 
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum  
leggur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það 

að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Þroskaþjálfi óskast
Sinnum ehf. óskar eftir að ráða þroskaþjálfa til starfa.   
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu en hlutastarf kemur 
einnig til greina.

Starfssvið:
• Stuðning í daglegu lífi við fatlaðan einstakling sem býr 
 á heimili sínu.

• Skipulagning á innra starfi í samvinnu við einstaklinginn 
og ábyrgðaraðila þjónustunnar.  

• Fagleg ráðgjöf og fræðsla til starfsfólks

• Önnur þroskaþjálfaverkefni

• Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi

• Þekking og reynsla af starfi með fötluðu fólki er skilyrði

• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Jákvæðni og sveigjanleiki 

• Drifkraftur og frumkvæði í vinnubrögðum

Umsækjandi þarf að hafa bíl til umráða og geta hafið störf 
sem fyrst.  

Umsóknum skal skilað inn á heimasíðu Sinnum,  
www.sinnum.is. 

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur.

Frekari upplýsingar fást í síma 519-1400
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Lektorar við 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideildUmU hverhve

Lektor í umhverfisverkfræði 
eða byggingarverkfræði

Lektor í umhverfisverkfræði

Leitað er eftir sérþekkingu á sviði 
endurnýjanlegrar orku.

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild er ein 
sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. 
Deildin hefur sterk alþjóðleg tengsl og mörg 
rannsóknaverkefni eru unnin í víðtæku samstarfi 
hérlendis og erlendis. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur 
Freyr Úlfarsson, prófessor og deildarforseti, 
gfu@hi.is eða Þóra Margrét Pálsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 525 4644 eða thp@hi.is.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa um 
þrjú hundruð manns við rannsóknir og kennslu á 
sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið 
er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra 
starfsmanna og nemenda við sviðið. Nemendur eru 
um 2900 talsins í sex deildum. Þar af eru um 340 í 
meistaranámi og 150 í doktorsnámi. 
Rannsóknarstofnanir sviðsins eru: Jarðvísindastofnun 
og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar 
Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, 
Verkfræðistofnun og Stofnun Sæmundar fróða sem 
er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið 
háskólans.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2015. 
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf

Leitað er eftir sérþekkingu í dreifingu loftmengunar, 
vatns- og fráveitum, eða grunnvatnsfræði. 

Laus eru til umsóknar tvö störf lektora við Umhverfis- og 
byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands.  
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Mannvit auglýsir eftir fólki í eftirfarandi störf:

Viltu takast á við krefjandi Viltu takast á við krefjandi 
verkefni í skemmtilegu verkefni í skemmtilegu 
starfsumhverfi ?starfsumhverfi ?

Umsóknarfrestur er til 8. maí.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits: www.mannvit.is

Nánari upplýsingar: Auðunn Gunnar Eiríksson 422 3082, age@mannvit.is

Öryggisfulltrúi á vinnustað
Starfssvið
• Útbúa öryggisáætlanir fyrir framkvæmdir
• Sjá um öryggismál á framkvæmdasvæði
• Sjá um skráningu og skýrslugerð um öryggismál
• Sjá um öryggis-og umhverfi súttektir á framkvæmdasvæði
• Sjá um samskipti við verktaka og undirverktaka um öryggismál
• Halda stutta fyrirlestra og kynningar um öryggismál

Menntun og hæfniskröfur
• Æskilegt að viðkomandi hafi  gráðu í verkfræði og/eða tæknifræði
• Hafi  ríka öryggisvitund
• Hafi  sótt námskeið um öryggismál og fyrstu hjálp
• Hafi  reynslu af gerð öryggisáætlana og skýrslugerð um 

öryggismál
• Hafi  fyrirmyndar þjónustulund og vera góður í mannlegum 

samskiptum
• Hafi  gott vald á íslensku og ensku.

Innkaup
Starfssvið
• Gerð verkferla og innkaupastefnu fyrir einstök verk og val á 

útboðsaðferðum
• Gerð útboðsgagna, val verktaka/birgja og yfi rferð tilboða
• Gerð verksamninga, samninga um vörukaup og þjónustusamninga
• Rekstur samninga, greiðsluáætlanir,  breytingastjórnun, 

kostnaðargát og uppgjör
• Áhættugreining verksamninga, og ákvörðun trygginga og ábyrgða

Menntun og hæfniskröfur
• Æskilegt að viðkomandi hafi  prófgráðu í tæknifræði/verkfræði og 

eða viðskiptafræði/hagfræði
• Hafi  reynslu af innkaupum og samningagerð og stjórnun verkefna
• Sé ábyrgur, sjálfstæður og sé skipulagður
• Hafi  fyrirmyndar þjónustulund og vera góður í mannlegum 

samskiptum
• Hafi  gott vald á íslensku og ensku

Áætlanagerð
Starfssvið
• Gerð og eftirfylgni tímaáætlana í P6 eða Microsoft Project
• Gerð og eftirfylgni kostnaðaráætlana 
• Skýrslugerð
• Samræming áætlana

Menntun og hæfniskröfur
• Æskilegt að viðkomandi hafi  gráðu í verk- og eða tæknifræði
• Hafi  reynslu í notkun á P6 og eða Microsoft Project
• Hafi  fyrirmyndar þjónustulund og vera góður í mannlegum 

samskiptum
• Hafi  gott vald á íslensku og ensku
• Kostur að viðkomandi hafi  reynslu af verklegum framkvæmdum

Mannvit bíður góða starfsaðstöðu í lifandi umhverfi  þar sem 
traust, víðsýni, þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi

LAUGARDAGUR  25. apríl 2015 5



| ATVINNA | 

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Aðstoðardeildarstjóri
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra

frá 1. júní 2015 eða eftir samkomulagi
Starfshlutfall er 90-100%

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru  
 hjúkrunardeildarstjóra 
• Er leiðandi í starfi og framþróun á deildinni
• Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að  
 skipulagningu starfsemi deildarinnar
• Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum 

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
• Reynsla í stjórnun æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir þurfa að berast fyrir10. maí n.k.

Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir

Framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600  netfang gudny@skjol.is

  Hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64 104 Reykjavík

Sími. 522 5600

Um er að ræða áætlunarakstur milli landshluta 
og akstur sendibíla innan höfuðborgarinnar. 
Unnið er á dag- og vaktavinnu. 

Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað
til að takast á við krefjandi verkefni og ná
framúrskarandi árangri. 

Hæfnikröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka

með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi

eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástund og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu

og samskiptum
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og

hafa hreina sakaskrá

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til
að sækja um sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2015

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason, 
flotastjóri, í síma 858 8660.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum
vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir
að ferilskrá fylgi umsókn.

Saman náum við árangri

Samskip óska 
eftir bílstjórum til 
sumarafleysinga 
og í framtíðarstarf

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. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Hagfræðingur á sviði hagfræði- og
peningastefnu bankans

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 11. maí næstkomandi. 
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:
• Að fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn 

og skrifa um niðurstöður.
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og 

þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa bankans og 

vinnu í tengslum við greiningu og skrif í Peningamál.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðarsviðum 

Seðlabankans.

Hæfniskröfur:
• Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði. 
• Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, 

bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram fræði-
legt efni á skýran hátt. 

• Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og vera 
reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

Upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur, í síma 569-9600.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða hagfræðing á sviði hagfræði og peningastefnu bankans. Um er að ræða 100% starfs-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og verð-
bólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 
ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Tollstjóri leitar að háskólamenntuðum sérfræðingi í fullt starf til að sinna umbótaverkefnum í viðskip-
taþróun á tollasviði sem tengjast stefnu Tollstjóra 2020. Leitað er að einstaklingi sem hefur víðtæka 
þekkingu og reynslu af umbótaverkefnum og hagnýtingu tæknilausna. Gerð er krafa um mjög góða 
samskiptahæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Sérfræðingur
óskast í tæknitengd umbótaverkefni
á tollasviði

Hæfniskröfur:

Starfssvið:

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Karen Bragadóttir, forstöðumaður tollasviðs, í síma 
560-0300.

Umsóknarfrestur er til 10. maí  nk. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni og eru þau höfð 
að leiðarljósi við ráðningar hjá embættinu.

 Fulltrúi verkefniseiganda í verkefnum sem snúa að ferlum og tæknilegum umbótum í tollamálum.

 Greiningarvinna s.s. þarfagreining, verkferlagreining. 

 Forgangsröðun verkefna/verkþátta og þátttaka í ákvarðanatöku um tæknilausnir.

 Seta í stýrihópum verkefna, verkefnastjórn og vinna í verkefnishópum eftir því sem við á.

 Tengsl tollasviðs við upplýsingatæknideild og samskipti við birgja í afmörkuðum verkefnum.

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði viðskiptafræði, tölvunarfræði eða verkfræði, framhaldsmenntun æskileg.

 Þekking á verkefnastjórnun og ferlagreiningu. Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna er kostur.

 Þekking á Service-Oriented Architecture (SOA) og Business Process Model and Notation (BPMN) æskileg.

 Góð samskiptafærni, greiningarhæfileikar, sjálfstæði, yfirsýn, frumkvæði, skipulagshæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, 

tölvufærni og góð enskukunnátta.

sími: 511 1144

25. apríl 2015  LAUGARDAGUR6



| ATVINNA | 

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta 
viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Bílaleigur AVIS og Budget leita að sérfræðingi á fjármálasvið fyrirtækisins 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Avis, www.avis.is
Umsóknarfrestur er til 4.maí 2015

Helstu verkefni:
• Greiningarvinna og skýrslugerð
• Almenn bókhaldsvinna
• Gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana
• Verkefnastjórnun 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Almennar hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta/fjármála/verkfræði er skilyrði
• Framúrskarandi þekking á Excel og reynsla af Navision
• Þekkingu á gagnagrunnsvinnu SQL
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði í starfi 

SÉRFRÆÐINGUR

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er samstarfsvettvangur 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Samtaka atvinnulífsins 
(SA), BSRB, fjármálaráðuneytis og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum 
vinnumarkaði í samstarfi við aðrar sameiginlegar 
fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka ASÍ, SA, BSRB, 
fjármálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Meðal hlutverka FA er að efla framboð á námstækifærum fyrir 
fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun, nýbúa 
o.fl., svo og önnur verkefni sem hafa almenna samfélagslega 
skírskotun. FA er miðstöð kennslufræðilegrar ráðgjafar
og þróunar á starfssviði sínu.

RÁÐUM EHF 

UMSÓKNARFRESTUR

til og með 10. maí nk.  

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins óskar eftir að ráða sérfræðing í kennslufræðum fullorðinna. 
Gert er ráð fyrir að sérfræðingur hefji störf í ágúst. Um fullt starf er að ræða.  

Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Ráðum  
www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá.

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

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 » Reynsla af fullorðinsfræðslu/framhalds-
fræðslu  á vinnumarkaði. 

 » Reynsla af því að greina fræðsluþarfir og 
þróa nám.

 » Góð tungumálakunnátta – íslenska, 
enska og eitt Norðurlandamál.

 » Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki,  
ritfærni, vandvirkni og samskiptahæfni. 

VERKSVIÐ:

 » Umsjón með verkefnum á sviði 
fullorðinsfræðslu/framhaldsfræðslu og 
mannauðsmála. 

 » Þróun og umsjón námskeiða fyrir 
kennara/leiðbeinendur. 

 » Gerð námskráa og hæfnigreininga.
 » Þátttaka í erlendum samstarfsverkefnum.

Metnaaaaaðaaaaaarrrfffullur

 sölumaður 
óskast ííí vvveeerrrrrrrssssssssslllllluuuuuunnnnnnn ooooookkkkkkkkkkkkaaaaaarrrrrrr aaaaaaaaððððððððð  DDDDDDDuuuuuuuggggggggguvogi 4

ÆsÆsÆsÆsÆsÆÆskikiik lelelegtgg  er aðað v vvvviððððððkokokokokokokomam ndi i i i hahahahah fififififififi 
reeeeeynynynynynyynynnnslslslslslsls u uu afafaf sjájáááávavvavavvv rúrúrúúrúrúrúrútvtvtvtvt egggggggi,i,i,i,, ss s s ssssééééé éé sjállff-f-f-ff
stæððððððurururururururu  í í í í í íí sss sssstatttttt rfffffffffiii oooogogogogogo b búiúiii y y yyyyyyfifififiiff r alllllmemememememem nnriiiiii  
tötötötötötötöölvlvlvlllvvukukuuuuu ununnnnnnnnánnánánánánánánánátttttttttttttt uuuu uuuu oooogo  samamamamammmmmssskipipippipppipttatatatat fæfæærnrnrniii.

Umsókn með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu skal
senda á ingvaldur@velasalan.is
merkt „Sölumaður“ fyrir 5. maí nk.

www.velasalan.iswww.velasalan.is
www.gardabaer.is

STÖRF Í GRUNNSKÓLUM 
GARÐABÆJAR

Sjálandsskóli
 • kennari

Álftanesskóli
 • kennari á elsta stigi

Leikskólinn Krakkakot
 • sérkennslustjóri

Bókasafn Garðabæjar
 • forstöðumaður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

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

Viðhaldsþjónusta OR Veitna óskar eftir 
úrræðagóðum vélstjóra eða vélfræðingi 
til starfa við vatns- og hitaveitu fyrirtækisins 
á Suðurlandi með starfsstöð í Hveragerði.
 
OR Veitur annast rekstur og uppbyggingu 
veitukerfa rafmagns, heits vatns, neysluvatns 
og fráveitu. Meginstarfsemi fyrirtækisins er 
á höfuðborgarsvæðinu en veitusvæðið nær 
einnig til sveitarfélaga bæði á Suður- og 
Vesturlandi.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur, eftirlit og viðhald á vélbúnaði í 
   dælustöðvum, borholum og dreifikerfum

• Uppsetning og ástandsgreining vélbúnaðar

• Viðgerðir á lagnakerfum 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Vélstjóri eða vélfræðingur með sveinspróf 

• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð 
   í samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og skipulögð 
   vinnubrögð

• Búseta á veitusvæði OR á Suðurlandi 
   er skilyrði

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 
4. maí 2015.

Við hvetjum bæði karla og 

Vélstjóri eða 
vélfræðingur í 
Viðhaldsþjónustu 
OR á Suðurlandi

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI

Í STÖÐU AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRA

Í KARAKTER SMÁRALIND

Hæfniskröfur:

AÐSTOÐAR 
VERSLUNARSTJÓRI

Smáralind |ntc.is | verslunin.karakter| karaktersmaralind

- Reynsla af verslunarstörfum

- Áhugi á tísku

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Góð þjónustulund

- Frumkvæði og metnaður í starfi

- Skipulagshæfni

- Tölvukunnátta m.a. Navision

- Ekki yngri en 25 ára

Áhugasamir sendi umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is

umsóknarfrestur er til 3. maí. 

Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Í tengslum við ráðningu þarf að 
þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á 
www.tollur.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Tollvörður 
Spennandi starf í lifandi umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur:Starf tollvarða felur m.a. í sér:

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Kári Gunnlaugsson, yfirtollvörður tolleftirlitsdeildar, í 
síma 560-0300.
Umsóknarfrestur er til 10. maí  nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni og eru þau höfð 
að leiðarljósi við ráðningar hjá embættinu.

 Afgreiðslu og eftirlit með skipum, flugvélum, 

farþegum og áhöfnum.

 Eftirlit og skoðun vörusendinga og tollskjala.

 Sérhæfðar leitir svo sem í bílum, með gegnum-

lýsingarbúnaði o.s.frv.

 Stúdentspróf eða menntun sem má meta til slíks náms.

 Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

 Gott andlegt og líkamlegt atgervi.

 Samviskusemi, nákvæmni og örugg vinnubrögð.

 Hæfni í mannlegum samskiptum.

 Almenn ökuréttindi.

Hreint sakavottorð.

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Skrifstofustjóri
Ísfélag Þorlákshafnar hf leitar að starfsmanni til þess 

að sinna öllum almennum skrifstofustörfum á skrifstofu 
félagsins í Þorlákshöfn.  

Um 50% starf er að ræða og getur vinnutími verið sveigjan-
legur. Starfið er laust frá og með miðjum júní nk.

Ísfélagið rekur frystigeymslu, ísverksmiðju og löndunarþjó-
nustu fyrir skip og báta.  Fastir starfsmenn eru sjö.

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á Petur@kuldaboli.is  
fyrir 10. maí 2015.

Laus er til umsóknar staða sérfræðings kynningar- og 
markaðsdeildar á Listasafni Reykjavíkur. 

Um er að ræða 50% starf og gert er ráð fyrir að starfsmaður 
hefji störf sem fyrst.

Leiðarljós Listasafns Reykjavíkur er að vera framúrskarandi 
alþjóðlegur vettvangur myndlistar sem leggur áherslu á 
markvissa þjónustu við ólíka hópa og er eftirsóknarverður 
viðkomustaður í daglegu lífi fólks.

Starfsvið:
Starfið felst í umsjón heimasíðu, vinnslu fréttabréfs og 
samfélagsmiðlun (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, 
YouTube,) safnsins. Einnig er gert ráð fyrir að starfsmaður 
þrói og leiti nýrra leiða í rafrænni miðlun á sýningum og 
viðburðum safnsins og starfi að öðrum þeim verkefnum sem 
heyra undir deildina.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Þekking á vefumsjónarkerfi til að uppfæra og breyta  
 heimasíðu.
• Þekking á Photoshop.
• Þekking á samfélagsmiðlum. 
• Þekking á ljósmyndun. 
• Mjög góð íslensku og ensku kunnátta.

Sjálfstæð vinnubrögð, skapandi hugsun, jákvæðni og færni 
í mannlegum samskiptum.
Næsti yfirmaður er kynningar-og markaðsstjóri Listasafns 
Reykjavíkur.

Launakjör eru samkvæmt samningi og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2015 og eru umsækjendur 
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkur- 
borgar, www.reykjavik.is/storf

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Sérfræðingur við kynningar- og 
markaðsdeild Listasafns Reykjavíkur

Sviðsstjóri 
akstursþjónustu 
Strætó

Strætó bs. og framkvæmdaráð um úrbæt-
ur á ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk auglýsa 
eftir stjórnanda til að veita ferðaþjónustunni 
forstöðu. Ferðaþjónustan er rekin samkvæmt 
samningum við sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu. 

Hlutverk sviðsstjórans er að sjá um og bera 
ábyrgð á faglegum og fjárhagslegum rekstri 
ferðaþjónustunnar. Sviðsstjórinn ber ábyrgð á 
ferðaþjónustunni og framkvæmd þjónustunn-
ar. Hann starfar í umboði framkvæmdaráðs 
ferðaþjónustu fatlaðra innan Strætó bs., en 
framkvæmdaráðið er að endurskipuleggja og 
móta starfsemina og reksturinn.

Helstu verkefni
• Ábyrgð á rekstri og þjónustu ferðaþjón-

ustunnar.

• Dagleg skipulagning ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks, sem þjónar tæplega 2.000 notendum 
á höfuðborgarsvæðinu.

• Ábyrgð á samningum við verktaka sem 
sinna akstursþjónustu, en reksturinn byggir 

á þjónustu tæplega 18 verktaka sem eru 
með um 100 bifreiðar í rekstri fyrir ferða-
þjónustuna.

• Rekstur og þróun upplýsingakerfis sem 
nýtt er fyrir ferðaþjónustuna.

• Samskipti við velferðarsvið sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu sem bera ábyrgð á 
fyrirkomulagi þjónustunnar, þjónustustigi 
og verðlagningu. 

• Gerð fjárhagsáætlana og uppgjörs ferða-
þjónustunnar bæði gagnvart notendum, 
akstursaðilum og sveitarfélögum.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólagráða sem nýtist í starfi.

• Árangursrík reynsla af stjórnun.

• Leiðtogahæfni og liðsheildarhugsun.

• Styrkur í mannlegum samskiptum  
og þjónustulund.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Reynsla af verkefnastjórnun, gæða stjórnun 
og rekstri upplýsingakerfa.

Um ferðaþjónustu fatlaðs fólks
Þjónustan byggir á leiðbeinandi reglum velferðarráðuneytisins fyrir sveitarfélög um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk frá 
24. janúar 2012. Reglurnar taka mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, 
einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 20. gr. samningsins kemur fram að aðildarríkin skuli 
gera árangursríkar ráðstafanir til þess að tryggja að einstaklingum sé gert kleift að fara allra sinna ferða og tryggja 
sjálfstæði fatlaðs fólks í þeim efnum, eftir því sem frekast er unnt, meðal annars með því að greiða fyrir því að fatlað 
fólk geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem og þegar því hentar og gegn viðráðanlegu gjaldi. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, 
www.capacent.is. Umsóknarfrestur er til 7. maí.

Fatlað fólk er hvatt til að sækja um starfið. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra 
Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

sími: 511 1144
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Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. maí.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði er kostur eða mikil starfsreynsla
• Reynsla af matvörumarkaði er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
• Nákvæmni og mikil færni í að vinna með tölur
• Metnaður, sjálfstraust og skipulagshæfni
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Starfssvið
• Mikil samskipti við erlenda birgja
• Ábyrgð og umsjón markaðs- og söluáætlana
• Markaðsgreiningar, skýrslugerð og útreikningar
• Verð- og framlegðarútreikningar
• Kynningar og framsetning efnis á íslensku og ensku
• Miðlun þekkingar til samstarfsmanna og viðskiptavina

Ísam leitar að vörumerkjastjóra

ÍSAM er í hópi öflugustu fyrirtækja á neytendavörumarkaði í dag. Innan sérvörusviðs fyrirtækisins eru mörg
af þekktari vörumerkjum í heimi t.d. Pampers, Always, Ariel, Head&Shoulders, Wella, Oral-B, Gillette og
Duracell svo dæmi séu nefnd. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu fyrirtækisins. www.isam.is

Strætó bs. óskar eftir þjónustulipru og áreiðanlegu fólki til starfa 
við akstur strætisvagna innan höfuðborgarsvæðisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• D-ökuréttindi
• Hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Æskilegt er að umsækjendur kunni að tala og lesa íslensku

Umsækjendum, sem uppfylla kröfur Strætó til starfsins en eru ekki  
með D-réttindi, býðst styrkur til að öðlast full réttindi til starfsins 
gegn skuldbindingu.

Um vaktavinnu er að ræða og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsóknum skal skilað á straeto.is.
Umsóknarfrestur er til 10 maí.

Fáðu styrk í 
framtíðarstarf
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Skólastjóri leikskólans Álfaborgar
Reykholti, Bláskógabyggð

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf leikskóla-
stjóra Álfaborgar, Reykholti, laust til umsóknar.  

Álfaborg er tveggja deilda leikskóli með um 30 börn og 10 
starfsmenn í mismunandi starfshlutföllum. Í Álfaborg er 
metnaðarfullt skólastarf, gott starfsumhverfi og góð  
samvinna starfsfólks, barna, foreldra og annarra  
samstarfsaðila skólans.

Aðalverkefni leikskólastjóra er að bera ábyrgð á daglegri 
starfsemi og rekstri og veita skólanum faglega forystu á 
sviði kennslu og skólaþróunar. Áhersla er á markvissa 
samfellu og tengsl milli skólastiga og öflugt samstarf  
heimila og skóla, sem og milli allra skólanna í sveitar-
félaginu.

Óskað er eftir umsækjanda með leikskólakennaramenntun 
og stjórnunarreynslu.  Æskilegt er að viðkomandi hafi 
framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða skólaþróunar. 
Mikilvægt er að umsækjandi hafi góða stórnunar- og  
samskiptahæfileika og áhuga á skólaþróun.

Umsóknarfrestur er til 17. maí n.k. 
Umsóknir berist til Valtýs Valtýssonar, sveitarstjóra  
Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, netfang  
valtyr@blaskogabyggd.is, sem veitir nánari upplýsingar í 
síma 480-3000.

Sveitarfélagið Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær yfir 
Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. Það er framsækið sveitarfélag í 
örum vexti þar sem búa tæplega 1000 íbúar. Þrír þéttbýliskjarnar eru í sveitar-
félaginu, þ.e. Laugarás, Laugarvatn og Reykholt.  Leikskólinn Álfaborg er 
staðsettur í Reykholti, sem er í 100 km fjarlægð frá Reykjavík.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. maí.

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

Þ.G. Verktakar ehf. leita að metnaðarfullum einstaklingum 
til að taka að sér ábyrgðarmikil og fjölbreytt störf

Aðalbókari

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Umsjón, eftirlit og ábyrgð með bókhaldi fyrirtækisins og systurfélaga
•  Uppgjör og ársreikningagerð ásamt samskiptum við endurskoðanda
•  Uppgjör og afstemming milli félaga, samstæðuuppgjör
•  Eftirlit með launabókhaldi og skilum á tengdum gjöldum
•  Ábyrgð á skilagreinum og VSK uppgjörum
•  Greining fjárhagsupplýsinga
•  Þátttaka í áætlanagerð
•  Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
•  A.m.k. 3 ára reynsla af endurskoðunarskrifstofu
•  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Lipurð í samskiptum og jákvætt hugarfar

Bókari
 
Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Færsla og afstemmingar í almennu bókhaldi
•  Eftirlit með uppáskriftum og flokkun reikninga
•  Innheimta
•  Önnur tilfallandi störf

Menntun og hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Viðurkenndur bókari er kostur
•  Þekking á DK bókhaldskerfi er kostur
•  Vandvirkni, sveigjanleiki og hæfni í  
    mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Þ.G. Verktakar ehf var stofnað árið 1998 og hefur mikla reynslu af framkvæmdum fyrir 
opinbera aðila, stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði 
á eigin vegum. Fyrirtækið er á meðal stærstu verktakafyrirtækja landsins og hefur áunnið sér 
traust opinberra aðila og stórfyrirtækja. 

Þ.G. Verktakar og tengd fyrirtæki eru með fjölbreytta og umfangsmikla starfsemi tengda 
mannvirkjagerð á Íslandi og í Færeyjum.

Upplýsingar veita:
Sigurjón Þórðarson
sigurjon@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. maí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Skólastjóri

Í sveitarfélaginu Garði búa rúmlega 1.400 íbúar. Sveitarfélagið er á nyrsta odda Reykjaness. Í Garði er blómlegt 
tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Lögð er áhersla á að allir aldurshópar íbúanna fái notið sín í fjölbreyttu 
félagslífi. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar í vel búinni íþróttamiðstöð. Nánari upplýsingar um Garð er að finna á 
vefsíðunni www.svgardur.is

Um 200 nemendur stunda nám við Gerðaskóla og býr skólinn við mjög góðan aðbúnað og aðstöðu.  
Einkunnarorð skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur, virðing, gleði, leikur, sköpun og ábyrgð.

Staða skólastjóra við Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar.
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2015.

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og byggja upp öflugt 
skólasamfélag af metnaði og dugnaði með virðingu og ánægju að leiðarljósi.

Markmið og verkefni
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum 
   og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Þekking og góður vilji til að leiða samstarf skólasamfélagsins
   út frá skólastefnu sveitarfélagsins og gagnvart samstarfs-
    verkefnum/samningum sem skólinn á við aðrar stofnanir 

Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur
    reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.
• Menntun í stjórnun menntastofnana eða 
    annað sambærilegt framhaldsnám er kostur 
• Reynsla af skipulagi og stjórnun er kostur
• Mjög góð færni í samskiptum og góð meðmæli þar um
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Aðstoðarskólastjóri
Staða aðstoðarskólastjóra við Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar.
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2015.

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og byggja upp öflugt 
skólasamfélag af metnaði og dugnaði með virðingu og ánægju að leiðarljósi.

Markmið og verkefni
• Fagleg forysta
• Stjórnun, ábyrgð á daglegri starfsemi sem staðgengill
   skólastjóra í forföllum hans
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Aðkoma að ráðningum, mannauðsstjórnun og vinnutilhögun
• Þekking og góður vilji til að leiða samstarf skólasamfélagsins
   út frá skólastefnu sveitarfélagsins og gagnvart samstarfs-
    verkefnum/samningum sem skólinn á við aðrar stofnanir 

Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur
    reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af skipulagi og stjórnun er kostur
• Mjög góð færni í samskiptum og góð meðmæli þar um
• Hvetjandi og góð fyrirmynd



Staða íþróttakennara við 
Kirkjubæjarskóla

Okkur í Kirkjubæjarskóla vantar íþróttakennara næsta vetur.
Um er að ræða íþrótta- og sundkennslu í 1. – 10. bekk.
Við leitum að hugmyndaríkum, og metnaðarfullum kennara 
sem tilbúinn er að takast á við ný og fjölbreytt verkefni.
Öll aðstaða til íþróttakennslu er hin glæsilegasta.

Umsóknarfrestur er til 15. maí. 

Staða íþrótta- og  
tómstundafulltrúa

Skaftárhreppur er að leita að metnaðarfullum og dugmik-
lum einstaklingi sem getur tekið til starfa hjá okkur 1. ágúst 
2015. Starfið felst í umsjón með rekstri félagsmiðstöðvar, 
forvarnarmálum og uppbyggingu á íþrótta- og tómstundas-
tarfi í sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur er til 15.maí.

Nánari upplýsingar gefur Kjartan Kjartansson í sími  
487 4633/865 7440, skolastjori@klaustur.is

http://www.kbs.is/
http://www.klaustur.is

Skaftárhreppur Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður 

umsjónarkennara á yngsta- og miðstigi og staða 
kennara í hönnun og smíði.  Þá vantar íþróttakennara 

til afleysinga frá hausti til ársloka 2015.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika 
og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu og 

áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennslu- 
hætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð  

nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.  
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar  

Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2015.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og  
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 

 birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

, jarðvinnuverktaki, HHáállssaffellll ehf,
a vélamenn, bí lst jóra vantarr tt il ssstar f

amenn og verkamenn ((traileer), laagna

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
net fangið vinna@halsafell.is

Hefur þú það
      sem þarf?

– við elskum dósir!

Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að 
ráða framkvæmdastjóra Grænna skáta.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Tilgangur starfs

• Afla fjár fyrir Bandalag íslenskra skáta.

• Rekstur Þjóðþrifa ehf. og Skátabúðarinnar ehf.

• Stjórna starfseminni og vera málsvari 
stofnunarinnar út á við.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið

• Daglegur rekstur beggja eininga. 

• Sjá til þess að rekstur gangi eðlilega fyrir sig, 
áætlanir séu gerðar, bera ábyrgð á markaðsmálum, 
fjármálum og starfsmannahaldi, sjá um nauðsynlega 
skýrslugerð og fyllstu hagkvæmni sé ávallt gætt. 

• Samskipti við birgja, viðskiptavini og aðra 
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður, virkur og 
ábyrgur í starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt, eiga auðvelt með samskipti og sýna 
frumkvæði í starfi.

• Leitað er að einstaklingi sem getur tekið þátt í 
almennum störfum fyrirtækisins ef á þarf að halda.

• Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 4. maí. Umsóknum skal skilað  
til framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra skáta á 
netfangið: hermann@skatar.is

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa sem fyrst

Starfshlutfall samkomulag

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
• Taka þátt í leiðandi starfi og framþróun 
• Stjórna almennum hjúkrunarstörfum á vakt og bera  
 ábyrgð á þeim

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
• Góð samskiptahæfni
• Jákvæðni og sveigjanleiki

Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir

Framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600  netfang gudny@skjol.is

  Hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64 104 Reykjavík

Sími. 522 5600

Auðarskóli í Dölum
Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 
fyrir skólaárið 2015 -2016.  Um er að ræða almenna 
kennslu og kennslu í smíði ásamt umsjón með nem-
endahópum.  Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og 
tónlistarskóli staðsettur í Búðardal.  Í starfinu er lögð 
áhersla á leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í 
blönduðum nemendahópum.  Aðstaða nemenda og 
starfsmanna til leiks og starfs er með ágætum. 

Nánari upplýsingar umskólann má finn á  
www.audarskoli.is 

Menntun og hæfniskröfur:  
• Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
• Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
• Áhugi á kennslu og skólastarfi 
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.

Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 899 7037 eða á netfanginu  
eyjolfur@audarskoli.is  

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á 
sama netfang.  Umsóknarfrestur er til 04. maí 2015.

Starf organista og kórstjóra/ 
tónlistarstjóra við Hjallasöfnuð

Starf organista og kórstjóra við Hjallasöfnuð í Kópavogi 
er laust til umsóknar. Um fullt starf er að ræða og verður 
ráðið í starfið frá og með 1. september 2015. Organisti 
hefur forystu um allt tónlistarstarf safnaðarins.

Gerð er krafa um að umsækjandi hafi lokið kantorsprófi 
frá Tónskólanum eða sambærilegri menntun, hafi víðtæka 
reynslu og þekkingu á sviði tónlistar og mikla reynslu af 
kórstjórn. Í Hjallasöfnuði er öflugur og reynslumikill  kór.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er góður 
í mannlegum samskiptum, hefur brennandi áhuga á öllu 
kirkjustarfi, kórastarfi og fjölbreyttri tónlist.

Starfskjör, réttindi og skyldur er samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.
 
Umsóknarfrestur er til 12.maí 2015 og skulu umsóknir 
berast til formanns sóknarnefndar, Guðrúnar Huldu Birgis, 
Fífuhjalla 15, 200 Kópavogi.
 
Starfslýsingu er að finna á Hjallakirkja.is.  
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sr. Sigfús Kristjánsson 
sóknarprestur í síma 5546716 eða á netfangið  
sigfus@hjallakirkja.is

STATT RFSMAÐAA UR Í 
MÖTUNEYTI ÓSKAST
Leitað er að þjónustulunduðum, snyrtilegum, drífandi og jákvæðum 
einstaklingi í starf í mötuneyti RÚV, Efstaleiti 1, Reykjavík.

∫ Þjónusta, afgreiðsla og 
 matreiðsla.
∫ Aðstoð við viðburði og fundi.
∫ Þrif, uppvask og frágangur.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.
Unnið er á vöktum.

Umsóknarform á www.RUV.is/laus-storf

Guðleifur Kristinn Stefánsson veitir frekari upplýsingar í 
síma 515 3165 milli 13.30 og 15.00 alla virka daga.

Ábyrgð og helstu verkefni
∫ Þjónustulund og jákvætt 
 viðmót.
∫ Snyrtimennska og stundvísi.
∫ Sjálfstæði í starfi.

Hæfniskröfur

Sérfræðingur
í verkfræði raforkumála
Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings við 
eftirlit með framkvæmd raforkulaga.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að 

vera stjórnvöldum til ráðuneytis 

um orku og auðlindamál, 

standa fyrir rannsóknum á 

orkubúskap og orkulindum 

þjóðarinnar, safna og miðla 

gögnum um orkumál, vinna 

áætlanir til lengri tíma og 

stuðla að samvinnu á sviði 

orkumála og rannsókna innan 

lands og utan.

Á Orkustofnun 

starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir 

stofnunin á víðtækri færni og 

menntun þeirra.

Helstu verkefni:

    norðurlandamáli æskileg.

stéttarfélag.

Öllum umsóknum verður svarað.

    



Ertu að leita að vinnu  
erlendis?

Við erum að leita að reyndum auglýsingasölumanni til að starfa 
í Kaupmannahöfn og Osló. 
Starfið felst í  að heimsækja fyrirtæki sem tengjast ferðaiðnaði 
og auglýsingasölu því tengdu. 
Viðkomandi þarf að tala ensku og kostur er að tala dönsku eða 
norsku. Þarf að geta unnið mjög sjálfstætt og hafa húsnæði.
Um er að ræða árangurstengd laun.  
Erum að ráða í skemmri eða lengri tíma.
Sagaz hefur sérhæft sig í útgáfu ferðarita sl. 25 ár þar af 10 ár 
erlendis.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á  
umsokn@sagaz.is fyrir 1. maí nk.

Sölustjóri
Útgáfufyrirtækið Sagaz ehf. óskar eftir að ráða sölustjóra í 
fullt starf. 
Um er að ræða krefjandi starf sem m.a. felur í sér að hafa 
yfirumsjón með ákveðnum verkefnum fyrirtækisins ásamt því 
að taka virkan þátt í sölu. 
Eingöngu kemur til greina vanur aðili sem hefur reynslu af 
sölustjórnun og sölustörfum. Kostur er ef að viðkomandi  
hefur þekkingu á rafrænum útgáfum, s.s. app forritum, þar 
sem öll útgáfa tengd ferðaiðnaði á okkar vegum er jafnframt 
að fara inn í rafrænt umhverfi.
Sagaz gefur út fjölda rita á Íslandi og erlendis tengd ferðaþjón- 
ustu, sjá upplýsingar á heimasíðu okkar www.sagaz.is. 
Umsóknir sendist á umsokn@sagaz.is fyrir 1. maí nk.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í 
leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

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

UPPSETNINGAMAÐUR
(SÖLUMAÐUR)

Helstu verksvið:
• Uppsetningar, viðgerðir og sala.
• Ýmis tölvu- og skrifstofuvinna.
• Heimsóknir til viðskiptavina, ráðgjöf og tilboðsgerð.

Hæfniskröfur:
• Smiður eða handlaginn einstaklingur
• Góðir söluhæfileikar.
• Tölvuþekking og þá sæmileg kunnátta  
 í Office-hugbúnaði.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta unnið undir álagi.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Um er að ræða 100% starf. 

Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 2.maí n.k.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Sölumaður og 
markaðsfulltrúi

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann 
í verslun okkar. Einnig óskum við eftir að ráða markaðsfull-
trúa. Leitum að stundvísum, áreiðanlegum og þjónustu- 
lunduðum einstaklingum sem vilja vinna með góðri liðs- 
heild. Vinnutími sölumanns er frá 08.00-17.00, en markaðs-
fulltrúa frá 09.00-16.00. Viðkomandi þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst.

Sölumaður 
Helstu verkefni: 
• Sala á rafbúnaði o.fl.  til rafverktaka, rafvirkja  
 og fyrirtækja. 
• Ráðgjöf til rafverktaka, rafvirkja, verkfræðistofa,   
 o.fl. varðandi val á búnaði.
• Tilboðsgerð

Menntun og hæfniskröfur:
• Rafiðnfræðingur, rafvirki eða sambærileg menntun
• Góðir samskiptahæfileikar
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Góð ensku kunnátta
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni  
 í spennandi umhverfi.

Markaðsfulltrúi
Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með ásýnd félagsins
• Samskipti við viðskiptavini og erlenda birgja 
• Sölu-, þjónustu- og markhópagreiningar
• Umsjón með heimasíðu félagsins
• Umsjón með markaðsvarning, merkingum  
 og útstillingum
• Umsjón með viðburðum og heimsóknum 
• Umsjón með auglýsingum og kynningum
• Frumkvæði í að móta og þróa markaðsmál félagsins  
 til framtíðar

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun með áherslu á markaðsfræði
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Þjónustulipurð og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvukunnátta
• Söluhæfileikar og frumkvæði
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði 
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og  
leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum 
hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 35 starfsmenn við 
sölu- lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf. 
Nánari upplýsingar veita Þórður í síma 5756617 og Hannes 
í síma 575 6631.

Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 29. apríl

Starfsmaður í Flugrekstrardeild.
Avijet leitar að öflugum starfsmanni í flugrekstrardeild 
félagsins. Starfið felst m.a í gerð flugplana, öflun yfir-
flugsheimilda, skipuleggja flugafgreiðslu og eldsneyti.  
Einnig skipulag fyrir áhafnir, m.a þjálfun og vinnuskrá, 
flugmiðar, hótel ofl.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og samstarfsvilji
• Hafa getu til að vinna undir álagi
• Góð enskukunnátta bæði í máli og riti nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Starfsmaður í OPS“.

Arctic Adventures leitar að öflugum sölustjóra
Arctic Adventures er íslenskt ævintýra- og afþreyingarfyrirtæki sem leggur áherslu á vistvæna ferðamennsku í einstakri náttúru 
íslands. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti undanfarin ár og er um að ræða opinn, skemmtilegan og ævintýralegan vinnustað 
með metnaðarfullu starfsfólki. Nú leitar fyrirtækið að nýjum og öflugum sölustjóra sem getur leitt sölu fyrirtækisins með krafti og 
metnaði. Við hvetjum konur jafnt sem karla með reynslu af sölustjórnun og drífandi áhuga á sölu, til þess að sækja um starfið.

Starfssvið:
• Dagleg sölustjórnun og verkefnastýring nýsölu
• Skipulagning og eftirfylgni söluherferða
• Gerð söluáætlana og árangursmælingar
• Greining sölutækifæra
• Öflun nýrra viðskiptasambanda og viðhalda 
 núverandi viðskiptasamböndum
• Samskipti við viðskiptavini
• Stýring tvískiptrar söludeildar bæði almennri og 
 sértækri sölu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða haldgóð 
 reynsla af teymisstjórnun
• Reynsla af sölustörfum og/eða þjónustu við fyrirtæki 
 eða einstaklinga er skilyrði
• Sérlega góð færni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og færni í myndun viðskiptatengsla
• Árangursdrifni og framkvæmdagleði
• Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
• Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg

Umsjónaraðili ráðningar er Jóhanna Ella Jónsdóttir.  
Umsóknir ásamt kynningarbréfi þar sem færð eru rök  
fyrir hæfni í starfið skulu berast til johanna@adventures.is  
fyrir 4.maí næstkomandi. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur á skrifstofu fjármála Forsætisráðuneytið Reykjavík 201504/446
Starfsmaður í vörustj. og innk. ÁTVR, Vínbúðin  Reykjavík 201504/445
Tölvuþjónusta Rekstrarfélag Stjórnarráðsins Reykjavík 201504/444
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201504/443
Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201504/442
Verkefnisstjóri HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201504/441
Sálfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/440
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201504/439
Tollvörður Tollstjóri Rvík/Kef.flugv. 201504/438
Sérfræðingur Tollstjóri, tollasvið Reykjavík 201504/437
Sjúkraliði Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201504/436
Sérfræðingur Orkustofnun Reykjavík 201504/435
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201504/434
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201504/433
Bókasafns- og uppl.fræðingur HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201504/432
Meistaranemi í jarðeðlis-, jarðfr. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR Reykjavík 201504/431
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201504/430
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201504/429
Sérfræðingur Háskólinn á Hólum/Selasetur Íslands Hvammstangi 201504/428
Starf við ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201504/427
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201504/426
Sérfræðingur Ferðamálastofa Rvík/Akureyri 201504/425
Fulltrúi á fjárhagsdeild Vegagerðin Akureyri 201504/424
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Hótelstjóra vantar á nýtt 68  
herbergja hótel í Hafnafirði

Starfssvið
• Umsjón með daglegri stjórnun og rekstri.
• Stjórnun starfsmanna ráðning og þjálfun.
• Öflun nýrra viðskiptavina.
• Almenn verkefni sem kemur að stjórnun hótelsins.

Menntunar og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði reksturs eða hótelstjórnunar  
 eða önnur reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnunarstarfi.
• Góð íslensku- og ensku kunnátta auk  
 fleiri tungumála.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
hotelvellir@gmail.com.

Starfsmenn óskast í löndun
Um er að ræða löndun á sjófrystum afurðum á  

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar í síma 892 2533

Útboð á borun vinnsluholu fyrir  
Norðurorku hf.

Verkið felst í borun allt að 400 m djúprar  
vinnsluholu á Skeggjabrekkudal fyrir hitaveituna 
á Ólafsfirði. Útboðsgögn á rafrænu formi fást 
frá Bjarna Gautasyni (bg@isor.is) hjá Íslenskum 
orkurannsóknum.  

Tilboðum skal skilað á skrifstofur Norðurorku að 
Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri 
fyrir kl. 12:00 þann 22. maí 2015. Tilboðin verða 
opnuð sama dag kl. 15:00. 

Fyrir hönd Norðurorku hf. 
Bjarni Gautason, ÍSOR - Akureyri 

Starfsmaður á skrifstofu

Myllusetur óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér almenn skrifstofustörf 
og reikningagerð. Við leitum að skipulögðum, 
töluglöggum og metnaðarfullum einstaklingi.

Helstu verkefni:

 
Hæfniskröfur:

 

  

 
Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk. Starfsferilskrá 

Sölufulltrúi fasteigna
Meðalstór fasteignasala óskar eftir löggiltum 

fasteignasala eða sölufulltrúa.

Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall. 
Áhugasamnir sendi póst á ilgur@simnet.is.

ReReReReitititittiriririr f ff fasasasasteteteteeigigigignanananaaféféféfélalalalagggg        K K KKriririringngngngglalalalan n n n n 4–4–4–4–121212121                          111 1030303033 R R R Reyeyeyeykjkjkjkjavavavavíkíkíkík                                    w w w wwwwwwwww.r.r.r.reieieieititititir.r.r.r.isisisis           5 55 575757575 99 9900000000000000

NáNáNánananariri u uuppppp lýlýýsisisingngngararar ááá wwwwwww.w.rereeitititirirr.i.isss
ogogg h hjájá H HHalalldlddóróri i JeJeensnsn sysynini,  fofoorsrstötööðuðuðumamannnni i 
sösösölululusvsviðiði s,s,s  í í 8484848 0 0 0 212121000000 eðeðeðaa hhhalalalldldl ororor@r@rreieie titit r.r.r isiss

Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð

Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í 
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum 
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir.

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma 
er að skrifstofuhæðinni bakatil.
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| ATVINNA | 

Jarðir til sölu
Tilboð óskast í jarðirnar Litla Kamb í 

Snæfellsbæ og Hlíðarberg í Hornarfirði

Nánari upplýsingar og gögn fyrir ofangreindar jarðir eru 
aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is eða 
í síma 530 1400.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7c,  
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 19. maí 2015 þar sem  
þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík  
Sími 530 1400    
www.rikiskaup.is

15471 - Hlíðarberg í Hornarfirði.  
 Jörðin er talin vera uþb. 17 ha.

15684 - Litli Kambur í Snæfellsbæ í hinni fögru sveit 
 Breiðuvík. Jörðin er talin vera uþb. 190 ha.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir ef næg þátttaka fæst:

Í snyrtifræði í maí.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum, rennismíði, blikksmíði og stálsmíði í maí - júní.  
Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í netagerð í maí - júní.  Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september.  Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í hársnyrtiiðn í september.  Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Í ljósmyndun í september – október.  Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um leið og 
þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðs- 
yfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla  
á því að nemi muni útskrifast í maí 2015.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir  
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

IÐAN - fræðslusetur,
Vatnagörðum 20,  104 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Aðalskipulag Seltjarnarnes-
bæjar 2015-2033 á vinnslustigi 

Bæjarstjórn hefur samþykkt tillögu á vinnslustigi að nýju aðal-
skipulagi sem kynnt var íbúum á íbúafundi 22. apríl s.l.  tillagan 
er nú að aðgengileg í þjónustuveri bæjarins Austurströnd 2, 
og á heimasíðu bæjarins, þar sem hún er sett fram með upp-
dráttum og greinargerð. 

Óskað er eftir ábendingum um innihald tillögunnar meðan hún 
er enn á vinnslustigi og mun skipulagsnefnd vinna úr þeim 
áður en tillagan verður fullgerð og samþykkt til formlegrar 
auglýsingar. 

Óskað er eftir því að ábendingar berist í síðasta lagi 5. maí  
á netfang bæjarins postur@seltjarnarnes.is

Skipulags- og umferðarnefnd  

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Dúklagning í ýmsum mannvirkjum Reykjavíkurborgar  
 2015 – útboð nr. 13495.
 
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Íþróttamiðstöðin í Grindavík  

- frágangur lóðar

Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. 

Helstu verkþættir eru: Hellulagnir 1.900 m2, Malbik 330 m2,  
Snjóbræðsla 960 m2 og staðsteyptir setstallar 210 m.

Verkinu skal að fullu lokið 20. ágúst 2015.

Útboðsgögn verða seld hjá Bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík og hjá Landslagi ehf. Skólavörðustíg 
11, 101 Reykjavík. Verð útboðsgagna er 5.000 kr.

Skila skal tilboðum til Bæjarskrifstofa Grindavíkurbæjar  
fyrir kl. 13:45 mánudaginn 11. maí 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:00 þann dag.

Ferðaþjónustuaðilar 
veitingamenn - bændur

Erum með til sölu allskyns búnað  
í veitingarekstur/ferðaþjónustu.
T.d rennibraut og boltaland sem 
hentar vel að setja í útihús fyrir börnin.

Sendu okkur tölvupóstfang  
og við sendum ykkur lista.
s. 892-0807 • hitti@internet.is 

ÚTBOÐ
Nýr Landspítali við Hringbraut, 

meðferðarkjarni fyrir  
fullnaðarhönnun meðferðarkjarna 

ÚTBOÐ NR. 15804 
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), fyrir hönd verkkaupa sem 
er Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboðum í fullnaðar- 
hönnun á meðferðarkjarna, um 58.500 m2, sem verður hluti af 
nýjum Landspítala við Hringbraut. Verkefnið flokkast undir opin- 
berar framkvæmdir samkvæmt lögum nr. 84/2001 um skipan opin-
berra framkvæmda. Hér er um að ræða opið útboð, auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES).
Fyrirkomulag útboðs er svokallað tveggja umslaga kerfi. Bjóðendur 
skulu skila annars vegar inn upplýsingum um hæfni og reynslu og 
hins vegar tilboði í þóknun fyrir ráðgjafarstörf. 
Sjá nánar um verkefnið, gerð og frágang tilboðs, skil meðferð og 
mat o.fl. í útboðs- og samningsskilmálum verkefnisins.   
Ekki verður greitt fyrir tilboðsgerð.
Tungumál útboðs þessa og alls verkefnisins er íslenska að undan-
skildum samskiptum við nauðsynlega birgja, vottunaraðila o.fl. sem 
mega vera á ensku. 
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
frá og með miðvikudeginum 29. apríl nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105  
Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 25. júní fyrir kl: 11:00.  

Á þeim fundi verða fyrri umslög tilboða opnuð.

  

AUGLÝSING UM ÚTBOÐÝ Ú
Mosfellsbær óskar eftir

tilboðum í verkið:

Vogatunga, gatnagerð og lagnir
Um er að ræða íbúðasvæði í Vogatungu sem staðsett er í 
Leirvogstungu í Mosfellsbæ.  Helstu verkþættir eru að ljúka 
vinnu við  gatnagerð og veitukerfi á svæðinu. Verkið skiptist í 3. 
áfanga á árunum 2015-2016.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 500     m3
Hreinsa lífrænt efni úr yfirborði 4.600  m2
Fylling 3.450  m3
Holræsi 200     m
Hitaveitulagnir 550     m
Vatnsveitulagnir 335     m
Heildarskurðlengd 500     m
Ídráttarrör 500     m
Strengir 1.800  m

Verkinu er skipt í 3. hluta. Verkhluta 1. skal að fullu lokið 
29. júní 2015. Verkhluta . skal að fullu lokið 15. september 2015. 
Verkhluta 3. skal að fullu lokið 1. Júlí 2016

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í Þjónustuveri 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með þriðjudegi 
28. apríl 2015.

Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
12. maí 2015 kl. 14.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Starfsmaður á skrifstofu

Myllusetur óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér almenn skrifstofustörf 
og reikningagerð. Við leitum að skipulögðum, 
töluglöggum og metnaðarfullum einstaklingi.

Helstu verkefni:

 
Hæfniskröfur:

 

  

 
Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk. Starfsferilskrá 
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum bíl-
skúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mjög 
fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna. Fullbúið 
að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 58 millj. miðjuhús. 
Verð 59 millj. endahús.
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 verður á staðnum.

Glæsilegar nýjar íbúðir við miðbæinn 
Nýtt glæsilegt fjölbýlishús á frábærum stað við miðbæ Hafnarfjarðar. 
Um er að ræða tvö hús, annað er lyftuhús með 8 íbúðum. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar á vandaðan hátt með öllum gólfefnum eða 
fullbúnar án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
og íbúðum í húsi 20 fylgir síðan opið stæði undir húsinu. Hús nr. 20 er 
hefðbundið stigahús með þremur íbúðum ( ein íbúð á hæð). Íbúðirnar 
eru 3ja og 4ra herbergja. Verð frá 37,9 -52,9 millj. Helgi Jón sölustjóri 
s. 893 2233 verður á staðnum.

Hraunhamar kynnir 3ja herbergja 113,9 fm enda íbúð á 2. hæð með 
tvennum svölum og bílastæði í upphitaðri bílageymslu. Tvö góð sve-
fnherbergi. Glæsileg hellulögð þakverönd með óheftu útsýni til allra 
átta. Verð 36,9 millj.
Hilmar Bryde sölumaður s. 893 2233 verður á staðnum. 

Hraunhamar kynnir glæsilegt hús á frábærum stað, 5 rúmgóð svefn-
herbergi. Aðgengi að húsinu er frá Langeyrarvegi og Krosseyrarvegi.
Húsið er úr timbri, hæð og ris, en á steyptum kjallara, alls 194,7 fm. 
Róleg og góð staðsetning í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Hraunlóð. Útsýni 
m.a. út á sjó. Verð 55,9 millj.
Helgi Jón Sölustjóri s. 893 2233 verður á staðnum.

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Opið hús sunnudaginn 26.apríl milli kl. 13.30 - 14.

Vesturgata 18-20 - Hafnarfjörður - Nýjar íbúðir
Opið hús sunnudaginn 26.apríl milli k. 14.30 - 15.

Norðurbakki 5a íbúð 202 - Hafnarfjörður -  3ja herb.
Opið hús sunnudaginn 26.apríl milli kl. 15 - 15.30.

Langeyrarvegur 9 - Hafnarfjörður - Einbýli 
Opið hús sunnudaginn 26. apríl milli kl.  15. 30 - 16.

OPIN HÚS SUNNUDAGINN 26. APRÍL

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Er verið að leita að þér? radum.is



BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

ÞRASTARHÓLAR – 111 RVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 5.herb endaíbúð
- Fjögur herb. / tvennar svalir / rúmgott eldhús
- Bílskúr í lengju með íbúð
- Getur verið laus miðjan júlí
V. 35,5 millj. 

RAUÐAVAÐ – 110 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 2ja herb 94 fm íbúð
- Sérinngangur í íbúð
- Ca. 40 fm afgirt sérverönd til suðurs
- Stæði í lokaðri bílgeymslu
- Vönduð og vel með farin íbúð
V. 29,9 millj. 

AUSTURKÓR 121-125 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 26.APRÍL KL.15:30-16:00
- Um er að ræða ca.150 fm raðhús á einni hæð
- Afhent fullbúin að öllu leiti án gólfefna
- Íbúð er ca.125 fm / bílskúr 25 fm
- Vandaðar innréttingar og frágangur.
V. 48,5 – 49 millj. 

VINDAKÓR 2-8 – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýjar 3ja – 5.herb íbúð
- Stærðir 119-166 fm
- Afhentar fullbúnar án gólfefna
- Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
- LAUSAR TIL AFHENDINGAR
V. 34,3 – 44,9 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

LIFÐU
í NÚLLINU! 

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM, 
internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.

SKEMMTIPAKKINN

Viðskiptavinir 365 geta talað í 60 mínútur 
og sent 60 SMS fyrir 0 krónur með völdum 
sjónvarpspökkum 365. Viðskiptavinir fá einnig 
20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. 
Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá!

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

x sjónvarpsstöðvar, GSM, 
þon og aðild að Vild.

ð í 60 mínútur 
ur með völdum 
ptavinir fá einnig 
í heimasíma á 0 kr. 
nvarpsdagskrá!

Aðeins 310 kr. á dag

60 mín. og 60 SMS*
4 GSM áskriftir

20 GB
Internet

100 mín.*
Heimasími

*Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar 
hringt er úr heimasíma

60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift

365.is
Sími 1817



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

31,7 millj.Verð:

Falleg 3ja herbergja 85,5 fm

Auk 24,6 fm bílskúr

Mjög vel skipulögð á fyrstu hæð

Frábær staðsetning

Fallegt útsýni

Hlíðarhjalli 66
OPIÐ HÚS 

laugardaginn 25.apríl frá kl: 15:00 til 15:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

36,9 millj.Verð:

Afar glæsileg 111,8 fm 4ra herbergja 

enda íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi 

ásamt stæði í bílageymslu. Stórar 

suð/vestur svalir með einstöku útsýni. 

Eignin er laus strax.

Sóleyjarimi 17  
OPIÐ HÚS Í DAG 

laugardaginn 25.apríl frá kl: 13:00 til 14:00

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

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

STÓRAKRIKA 1A 
 - OPIÐ HÚS SUNNUD. 26. APRÍL Á MILLI 15.00 OG 15.30 - 

Glæsileg 4 herbergja íbúð með sérverönd og stór geymsla og 
bílskúr sem aðgengileg eru úr sameign. Frábær staðsetning 
fyrir fjölskyldur þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Topp 
eign. Stærð 159,7fm. V.37,9m. Uppl. Snæfríður S. 861-9892

OPIÐ HÚS

Óskað eftir eign 
til leigu í 

Garðabæ eða 
Kópavogi

Höfum verið beðnir um að útvega viðskiptavini okkar  3-5 her-
bergja íbúð, hæð eða húsi til leigu í Garðabæ eða Kópavogi 
frá og með næstu mánaðamótum eða í maí mánuði.
Traustar greiðslur. Bankatrygging. Eins árs leigusamningur 
eða lengur.

Upplýsingar veita Heiðar í 693-3356 eða Bárður í 896-5221, 
erum alltaf við símann.

Ferðaþjónustuaðilar 
veitingamenn - bændur

Erum með til sölu allskyns búnað  
í veitingarekstur/ferðaþjónustu.
T.d rennibraut og boltaland sem 
hentar vel að setja í útihús fyrir börnin.

Sendu okkur tölvupóstfang  
og við sendum ykkur lista.
s. 892-0807 • hitti@internet.is 

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Eikjuvogur 17 – 104 Rvk.
OPIÐ HÚS þriðjud. 28. apríl frá kl. 17:30-18:00.

Vandað einbýlishús með stórum stofum, góðum herbergjum
og rúmgóðu eldhúsi. Útsýni úr  stofum til suðurs yfir borgina 
til Bláfjalla.  Öll rými eru björt og rúmgóð. Tvöfaldur bílskúr,
aukarými í kjallara með sérinngangi. Stór lóð með góðri verönd 
með steyptum potti í. Falleg eign í rólegri götu á vinsælum stað 
í borginni. Uppl.  Óskar gsm 893 2499

Einbýlishús
Stærð: 290 fm.

Verð 68.9 m.

Óskar
Bergsson

sölufulltrúi
gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

NýNýNýNýN ttttttt  íííí  söölöö u!u!!u! N NNNýjýjýjýjaaraa  ííííbúbbbúððiðiðir r r við ð ð ð ð sjsss áváááá ararararkakakakambmbmbmbininnnn n nn í í í SjSjSjSjálállálanananaa didi 
GaGaGaGaGaarðrðrðrðababaabaa æjæjææ arararrr! SaSaSaSaS lalalala eeeer hahahahaafifinfifinfi  áááá í ííííbúbúbúbúb ðuuum mmm í ííí sésésésérlrlrlrlegegegega aaa glglglg æsæsææ ilililegegegegu uu u
3j3j3j3jaaa a hæhæhæhæðaðaðaað  álkkkklææææddddu u uu u fjööölö býbýbýýb liishs ússsúsi vvivivið ð ð ð LLöLL ngngngguluuulínínínínínínu u u 28-32
í SSSjSS áláá aannandidddi í GGGGararara ðaðaðaðað bææææææ. . ÍbÍbÍbÍbbúúðúðúú iiririrnanaar r r r erererru u uu frfrfrfrfrf ááá á á 101010105-5-5-5-181818188 8 88 fmfmfmfmf .... 
ÍbÍbÍbÍbúðú iiirirnanananaanaanananaar r rr verðrðrðrðr aa aa mmmemm ðððð ðð vövövövöndndndndnduðuðuðuðuuðu umumumumum í íí íslsslslenenenenenskskskskkumumumum i i i nnnnnnnn---
rérérérééttttttttininininnnnguguguguguggug mmm mm m m ffrfrfrfrfráá á áá áá BrBrBB únúnásásássás o g vövövövövvövv nndndnn uðuððððumuumumum A A A AEEGEGEG eldhúúústækækkkkjujuj m.m.m.m. 
ÍbÍbÍbÍbúðððúðiri nananar r vevee ðrðrðrða a a a ýmýmýmýmýmmisisisisist t tt t memememeðð ððð tvtvtvtvtvtvtvtveneneneenee nununununummmmmm svsvssvsvsvölölölöö umuu  eðaðaðaða ss stótótóóruruurummm mm
tititittitimbmbmmmbm ururveveröröröndndndndndumumumum ooo og gg svs ölölölölumummmmumumummmmmmm. . StSSS æði í bílageymslu fylgjjaj
öllum íbíbíbúðúðúðumumum.

LanLanLangalgalínaína 28288 3-32 er þriggja hæðh ða álklætt fjölbýlishús í Garðabæ staðsett við
sjávarkamka binn, mikið og óhindar ssjávarútsýni er úr íbúðunum. Í húshúhh inu eru 2uuu 0 
íbúíbúbúbúðir, ásamt lokaðrið  og upphihhh taðri bílageymslu. Í húsúsúsúsinuinuinuinu eru 3ja til 4r4r4ra ha erberg-
jajaja jaja íbúíbúíbí ðirð , ýmist með eðeðeð tvetvtvt nnum svölölum eða sttóruó m timbmbmm urvur erönduuuum. m.m.m. ÍbúÍbÍbÍb ðirnararara   
verververrða afhentar án gólóólólólffefna,,,, þó þó þó verða flíflíflíflísarsarsarsa  á  baðherberb gjugg m og þvotototttahtahtahtahúsuúúú m. 
MynMynMyny ddddydddddd rasími fylgilgilgig r mr mmr með eð eð eininiinu su símtímtmtmtólió  í íbúð. ðð AllAAllAllar arara íbúðir ererererru u muu eð svölumlumluulu  nema
íbúíbúíbúbúíbúðirððð  á jarðhæð e eð een þn þn þn þar arara eru timbububuurveveverandir. SSameamamaam ignignigngg  ve vee verðurðurðurðuð r fr fr fr frágrágrágrágá engengengengginin in utan 
semsss  innan og í sameign vn vn vn verðerðerðerður uu vönduð lyfta í hveveveveveerjrjrjurjrj  stigahússssi.ii.i.i.

Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi 
við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind 
og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi 
af henni er sjóbaðsströnd sem snýr í sólarátt. Skóli og leikskóli eru í hverfinu. 
Strandlengjan verður öll opin almenningi og gangstígur tengir hana og hverfið 
við miðbæ Garðabæjar.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Sigríður Rut fasteignasali í síma 699 4610 eða 
í netfang siggarut@fstorg.is

LANGALÍNA 28-32

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

SJÁLAND GARÐABÆR - NÝTT Í SÖLU

Stærðir:
105-188 m2

Herbergi:
3-4

Svalir

Timbur-
verönd

Sjávar-
útsýni

Mynd-
dyrasími



Búrfell í Reykholtsdal—Borgarfirði 

140 ha. Jörð—einbýlishús og hesthús 

 
 
 
 
Þóra 
Lögg. Fasteignasali 
777-2882 
thora@fastborg.is 

Tækifæri fyrir hesta– eða trjáræktarunnendur! 

Borg Fasteignasala kynnir bújörðina Búrfell í Reykholtsdal l sölu. 

Um er að ræða sölu einbýlishúss sem gert hefur verið upp frá grunni  á sl. 10 árum. 

Þar eru 3 svefnherbergi, rúmgo  eldhús, borðstofa og stofa í opnu alrými, stórt 
baðherbergi og þvo ahús/geymsla með sér inngang. 

10 hestahús með vinnuaðstöðu og möguleika á stúdíó-íbúð 

Refahús— þarfnast endurbóta. 

Landið er 140 hektara að hluta l gróin tún, beitarland og órækt. 

Þe a er frábært tækifæri fyrir aðila í hestarækt eða trjárækt. 

 

Einbýlishús;  1 08 fm. 

Fjöldi Herb. 4 

Byggingaár; 1973—endurnýjað  s.l. 
10 ár 

Hesthús; 10 hestahús 

Refahús: 737 fm. þarfnast endurbóta 

Land:  140 hektarar 
 

Verð Kr. 49.800.000 

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

GERÐAKOT 5 - 225 GARÐABÆR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. APRÍL KL.16.00
- Skemmtilegt einbýlishús með mikla möguleika 
- Þriggja herbergja leigueining með sér inngangi
- Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi
V. 49,8 milj.

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

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

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

Eiríkur Svanur 
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni 
löggiltum fasteignasala í síma 862-3377 

HÓTEL BEST - STAPAVEGUR 7  
-  VOGAR VATNSLEYSTUSTRÖND 

ATVINNUTÆKIFÆRI - FJÁRFESTAR. Eignin er alls 1.311,8 fm að 
stærð á einni hæð. 28 2ja manna herbergi með sér snyrtingu, öll 
með sjónvarpi og interneti, dúkur, teppi og korkflísar á gólfum. Sjö 
herbergi með sameiginlega snyrtingu, þ.e. eitt 2ja manna og sex 
herbergi með aðstöðu fyrir fjóra, internet aðgangur.  Þrjár íbúðir (ca 
40 fm hver) með gistiaðstöðu fyrir allt að fimm manns. Að auki er 
gestamóttaka, tvö þvottahús, rúmgóður matsalur, eldhús, herbergi 
fyrir næturvörð, setustofa fyrir gesti, tölvuherbergi, snyrting og 
líkamræktarherbergi, aðallega flísar á gólfum. 

Sjá nánar uppl. www.hotelvogar.is

Hótel á einni hæð í Vogum í Vatnsleysuströnd

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

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

Eiríkur Svanur 
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Eignin er alls 257 fm að stærð með sjö herbergi, stórt eldhús 
og 52 fm bílskúr með góðri lofthæð. Sanngjarnt verð, 37,5 millj.
Afhending getur verið fljótlega eftir kaupsamning. 
Guðmundur tekur á móti gestum.  

Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni 
löggiltum fasteignasala í síma 862-3377.

OPIÐ HÚS  sunnudaginn 26. apríl frá kl. 17:00 – 18:00 

Aðeins 15 mín. frá Hafnarfirði

Leirdalur 18 - Vogar Vatnsleysuströnd

sími: 511 1144



Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar með 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EINSTAKT TÆKIFÆRI 
til að tryggja sér nýjar vandaðar 

íbúðir í 101 Reykjavík við

Lindargötu 28

Hafðu samband við starfsfólk okkar 
og fáðu allar upplýsingar.

535 1000 

Böðvar 
Sigurbjörnsson

Aðalheiður 
Karlsdóttir

Einar S. 
Valdimarsson

Óskar H. 
Bjarnasen

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN Í SÍMA 690-3031
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

RÝMI TIL LEIGU.
Kistumelar 16
116 Reykjavík

165 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, 
góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

AÐEINS
kr. 950 m2

Auðbrekka 4 - 200 Kóp.

Auðbrekka 14 - 200 Kóp.

Auðbrekka 23 - 200 Kóp.

160 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð með
iðnaðarhurð.

Húsnæðið skiptist í opið rými sem er að hluta 
til skipt niður, skrifstofu, geymslu og salerni. 
Hægt er að nota húsnæðið sem verslunarrými 
enda er það vel staðsett í Auðbrekkunni.

487 fm iðnaðarhúsnæði á 3.hæð.

Húsnæðið hefur verið rýmt og er tilbúið undir 
nýtt hlutverk. Áður var húsnæðið nýtt sem 
dansskóli, yogasetur, og líkamsrækt.

Afar sanngjörn leiga fyrir góða leigutaka.

Gistiheimili til leigu - frábært tækifæri
fyrir aðila í ferðaþjónustu

• 15 herbergi / 3 baðherbergi 
• Sameiginlegt eldhús/setustofa /matsalur
• Sér þvottahús
• Afar sanngjörn leiga fyrir góða leigutaka.
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VANTAR ÞIG
NÝTT HLUTVERK?

Starf hjá skemmtilegu og líflegu fyrirtæki

Helstu kröfur:
• Þjónustulund
• Hæfileiki til að vinna í hópi
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Þekking á Salesforce og/eða áhugi
  á tæknimálum kostur

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

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 rúmlega 400 manns.

Helstu verkefni eru:
• Almenn notendaþjónusta
  og hjálp við viðskiptavini
• Grunntæknileg aðstoð
• Sala á þjónustu og vörum
• Úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

Það er logandi brjálað að gera hjá okkur
og við leitum að góðu fólki til starfa í þjónustuveri

Vinnutími er vaktavinna. Við erum einungis að leita
eftir fólki í framtíðarstarf en ekki sumarstarf.

Nánari umsóknir og ferilskrá skal senda á hrafnhildura@365.is

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015 

365 vill ráða tæknisinnað og þjónustulundað fólk


