Útibússtjóri
í Vestmannaeyjum
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Vestmannaeyjum laust til umsóknar. Leitað er
að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjármálamörkuðum og mikla
reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

»
»
»
»

Yfirumsjón með öllum rekstri útibúsins
Yfirumsjón með þjónustu og ráðgjöf
til viðskiptavina
Fjármálaráðgjöf til einstaklinga,
félaga og fyrirtækja
Virk þátttaka í markaðsstarfi
og öflun nýrra viðskipta
Eftirlit og ábyrgð á arðsemi,
áhættu og vanskilum

Landsbankinn

»
»

Háskólamenntun og yfirgripsmikil
reynsla sem nýtist í starfi
Góð þekking á starfsemi
fjármálafyrirtækja
Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Baldur G.
Jónsson mannauðsstjóri í síma 410 7904
eða baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og
Helgi Teitur Helgason framkvæmdastjóri
Einstaklingssviðs í síma 410 5601 eða
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

»

Frumkvæði og fagmennska í starfi

Umsókn merkt „Útibússtjóri í Vestmannaeyjum“ fyllist út á vef bankans.

»

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí nk.

landsbankinn.is

410 4000

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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atvinna

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

6%2+&2!3!,!. LEITAR AÈ ÎÚUGUM SÎLUMANNI TIL STARFA
Å VERSLUN OKKAR 3TARÙÈ FELUR Å SÁR ÖJËNUSTU OG SÎLU TIL
VIÈSKIPTAVINA UPPLÕSINGA OG R¹ÈGJÎF 6INNUTÅMI ER ALLA VIRKA
DAGA FR¹ KL  p  OG EINHVERJA LAUGARDAGA 6IÈ
LEITUM AÈ METNAÈARFULLUM EINSTAKLINGI SEM HEFUR GAMAN AF
MANNLEGUM SAMSKIPTUM 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA REYNSLU
Å SÎLU VERKF¾RA VÁLA OG REKSTRARVARA TENGDUM IÈNAÈI

Umhverfis- og skipulagssvið

Heilbrigðisfulltrúi – Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

5MSËKNIR SENDIST ¹ THM VFSIS FYRIR  MAÅ NK

Starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er laust til umsóknar.
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og
hundaeftirlits.
Starfið er hjá Umhverfiseftirliti. Deildarstjóri er næsti yfirmaður.
Í starfinu felst m.a. :
s !¡ HAFA REGLUBUNDI¡ EFTIRLIT ME¡ STARFSLEYFISSKYLDUM
fyrirtækjum í samræmi við lög nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um matvæli
nr. 93/1995 og reglugerðir skv. þeim.
s !¡ SINNA SKRÉNINGUM SKâRSLUGER¡ OG BRÏFASKRIFTUM
sinna kvörtunum og annast fræðslu.
s !¡ BEITA ¤VINGUNARÞRR¡UM Ó SAMRÉ¡I VI¡
deildarstjóra.
s !¡ UNDIRBÞA ÞTGÉFU STARFSLEYFA OG VINNA
starfsleyfisskilyrði og umsagnir.
s !¡ SINNA Ú¡RUM VERKEFNUM SAMKVMT FYRIRMLUM
deildarstjóra.
s !¡ VINNA ME¡ HØPI SÏRFR¡INGA (EILBRIG¡ISEFTIRLITSINS

Menntunar- og hæfniskröfur:
s (ÉSKØLAMENNTUN É SVI¡I RAUNVÓSINDA SS LÓFFR¡I
umhverfisfræða, matvælafræði, heilbrigðisvísinda, verkfræði
eða sambærileg menntun.
s Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
s 'ETA UNNI¡ VEL UNDIR ÉLAGI
s *ÉKV¡NI SAMVISKUSEMI OG VILJI TIL A¡ TAKAST É VI¡ FJÚLBREYTT OG
krefjandi verkefni.
s 3JÉLFST¡I FRUMKV¡I OG SKIPULAGSHFILEIKAR
s &RNI TIL A¡ SETJA FRAM RITA¡ MÉL FYRIR STJØRNSâSLU BORGARINNAR É
greinargóðri íslensku.
s 2EYNSLA AF EFTIRLITSSTÚRFUM OG RÏTTINDI TIL A¡ STARFA SEM
heilbrigðisfulltrúi er kostur.
s ¾KURÏTTINDI

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
.ÉNARI UPPLâSINGAR VEITIR 2ØSA -AGNÞSDØTTIR DEILDARSTJØRI 5MHVERFISEFTIRLITS (EILBRIG¡ISEFTIRLITS 2EYKJAVÓKUR "ORGARTÞNI  
FRÉ KL   Ó SÓMA   OG ME¡ TÚLVUPØSTI TIL rosa.magnusdottir@reykjavik.is
Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2015.
.ÉNARI UPPLâSINGAR UM (EILBRIG¡ISEFTIRLIT 2EYKJAVÓKUR ER A¡ FINNA É VEFSLØ¡INNI http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlitid

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Vörustjóri vildarkerfa
Landsbankinn óskar eftir að ráða kraftmikinn liðsmann til að leiða enn frekari eflingu
Aukakróna. Í starfinu felst umsjón með fríðindahluta vildarkerfis Landsbankans, öflun
nýrra samstarfsaðila og þátttaka í stefnumótun. Þekking á fríðindakerfum sem og greiðslukortum er mikill kostur í starfinu. Starfið heyrir undir Viðskiptaþróun á Einstaklingssviði.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

»
»
»
»

Umsjón með Aukakrónum,
fríðindakerfi Landsbankans
Þátttaka í stefnumótun og þróun
fríðinda- og vildarkerfa
Samræming á vinnu innri og ytri
aðila vegna fríðindakerfa
Samskipti við samstarfsaðila

»
»
»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af rekstri
fríðinda- og vildarkerfa er kostur
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði, mikil færni
í samskiptum og gott viðmót

Nánari upplýsingar veita Brynjólfur
Ægir Sævarsson, forstöðumaður
Viðskiptaþróunar, í síma 410 8821 eða
brynjolfur.a.saevarsson@landsbankinn.is
og Guðlaug Ólafsdóttir hjá Mannauði
í síma 410 7905 eða gudlaug.olafsdottir@
landsbankinn.is
Umsókn merkt „Vörustjóri vildarkerfa“
fyllist út á vef bankans.

Öflun nýrra samstarfsaðila
og samningagerð

Landsbankinn

Nánari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí n.k.

landsbankinn.is

410 4000

Yfirmaður sölumælinga

Vörumerkjastjóri
IceCare ehf leitar að vörumerkjastjóra
Icecare, sem ﬂytur inn og selur vörur tengdar heilbrigðismálum, óskar eftir að ráða öﬂugan vörumerkjastjóra til starfa. Í starﬁnu felst umsjón með ákveðnum
þekktum vörumerkjum, samskipti við byrgja og smásöluaðila. Viðkomandi þarf að geta stýrt markaðsherferðum og sinnt sölu.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi í starf yfirmanns sölumælinga sem ber ábyrgð á rekstri
sölumælakerfis og sölumælinga ásamt uppgjöri orkuflæðis á landsvísu.
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:

• Ábyrgð á og umsjón með uppgjöri aflflæðis
og jöfnunarorku á landsvísu.

• Háskólamenntun á sviði verk- eða
tæknifræði eða annarri menntun sem
nýtist starfi.

• Ábyrgð á áreiðanlegum skilum uppgjörsgagna.

Ábyrgð og umsjón með þekktum og sterkum
vörumerkjum fyrirtækisins.
Samskipti og heimsóknir til sérhæfðra viðskiptavina.
Ábyrgð og umsjón með markaðsherferðum sem beint
er sérstaklega að ákveðnum markhópum.
Umsjón með markaðsefni fyrir vörumerkin.
Samskipti við erlenda birgja.

• Reynslu af gagnavinnslu,
afstemmingu og uppgjöri.

• Ábyrgð á gæðum og áreiðanleika gagna
í söfnunarkerfum.

• Þekkingu á orkumælabúnaði og
reynslu af gagnasöfnunarkerfum.

• Ábyrgð á og umsjón með daglegum
rekstri sölumælakerfis.

• Þekkingu og reynslu af störfum í
raforkugeiranum er kostur.

• Ábyrgð á þróun, uppsetningu og viðhaldi
búnaðar sem tengist sölumælingum.

• Hæfni í greiningum og túlkun gagna.

• Samskipti við viðskiptavini vegna
uppgjörs og sölumælinga.

Umsjón með undirbúningi fyrir fagþing ár hvert.

• Ríkri þjónustulund og hæfni í samskiptum.

• Umsjón með að Landsnet framfylgi lögum, reglum og
samningum um öflun, úrvinnslu og miðlun mæligagna.

Hæfniskröfur:

• Frumkvæði.
• Sjálfstæði og skipulögðum vinnubrögðum.

• Umsjón með frammistöðumælikvörðum
sem tengjast málaflokknum.

s
s
s
s
s
s

-ENNTUN SEM NâTIST Ó STARlNU
2EYNSLA OG ¤EKKING É SVI¡I SÚLU OG SÚLUSTJØRNUNAR
EKKING OG ÉHUGI É MARKA¡SMÉLUM MIKILL KOSTUR
&JÚLHFNI TIL A¡ SINNA MÚRGUM VERKEFNUM Ó EINU
3KIPULAGSHFNI OG ¤JØNUSTULUND
RÉNGURSDRIlNN EINSTAKLINGUR
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starﬁð
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ragnheiður S. Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

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

/
H Ú S I Ð
H V Í T A

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2015. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir
(helga.jonsdottir@capacent.is) eða Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

S Í A

• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
vegna mælinga og uppgjörs.

Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | Fax 563 9309 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Skuldabréfamiðlun
Vegna aukinna umsvifa leitar Landsbankinn að öflugum skuldabréfamiðlara í hóp reyndra
starfsmanna Markaðsviðskipta bankans. Markaðsviðskipti tilheyra sviðinu Markaðir sem
veitir alla þjónustu sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa, gjaldeyrismiðlun, fyrirtækjaráðgjöf, eignastýringu og einkabankaþjónustu.

Bankinn er leiðandi sem stærsti markaðsaðili Kauphallar Íslands og leggur í starfsemi sinni mikla áherslu á fagmennsku starfsmanna,
framúrskarandi árangur og drifkraft.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

Miðlun skuldabréfa

»

»

Umsjón með skuldabréfaútboðum

»

Samskipti við viðskiptavini

»

Próf í verðbréfaviðskiptum er skilyrði

»

Greining á markaðsaðstæðum

»

Haldgóð reynsla af verðbréfamarkaði

»
»
»

Landsbankinn

Háskólamenntun á sviði viðskipta,
hagfræði eða verkfræði

Jákvætt viðmót, framúrskarandi
samskiptahæfni og þjónustulund
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og hæfni
til að vinna í hópi

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita veita Árni
Maríasson forstöðumaður Markaðsviðskipta í síma 410 7335 eða
arni.mariasson@landsbankinn.is og
Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði í
síma 410 7907 eða bergsig@landsbankinn.is
Umsókn merkt „Skuldabréfamiðlun” fyllist
út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.

Yfirgripsmikil þekking á íslensku
efnahagsumhverfi

landsbankinn.is

410 4000
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Starfssvið:

Helstu verkefni og ábyrgð:

ÍSTAK hf er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa um 450 manns,
víðsvegar um landið sem og erlendis.
ÍSTAK hf er alhliða verktakafyrirtæki sem var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo
sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.
Ístak Ísland er dótturfyrirtæki Ístaks hf. og er með áherslur á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI

Málmiðnaðarmenn

Ístak leitar að fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu verktakafyrirtæki og taka þátt í að
byggja mannvirki framtíðarinnar á Íslandi, Grænlandi og Færeyjum.
Starfsmenn Ístaks leysa áhugaverð og síbreytileg verkefni í spennandi vinnuumhverfi. Við
hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Ístak Ísland óskar eftir að ráða vana málmiðnaðarmenn til starfa í Mosfellsbæ og á
vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Trésmiðir
Ístak Ísland óskar eftir að ráða smiði til starfa við framkvæmdir á stór Reykjavíkursvæðinu.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Vélastjórnendur
Ístak Ísland óskar eftir að ráða fólk með vinnuvélaréttindi til starfa við framkvæmdir á stór
Reykjavíkursvæðinu.

Iðnnemar
Ístak er með lausar til umsókna nokkrar stöður sem iðnnemar. Aðalega er verið að leita að
trésmiðum og málmiðnaðarmönnum, en önnur fög koma líka til greina. Við erum að leita að
efnilegum konum og körlum.

Hægt er að sækja um störfin og lesa meira um þau á heimasíðu Ístaks,
www.istak.is, undir „Starfsumsókn“.

Upplýsingar um störfin veitir mannauðsstjóri Ístaks í síma 530 2735, eða gegnum tölvupóst á mannaudur@istak.is.
Skrifstofa Ístaks, að Bugðufljóti 19, 270 Mosfellsbæ, er opin milli 08:15 – 16:00.

Nú er tækifærið
Vegna aukinna verkefna óskar LS Retail
eftir að ráða framúrskarandi sérfræðinga
Hugbúnaðarþróun .NET
Starfssviðið felst í hönnun og forritun á hugbúðnaðarlausnum í .NET umhverﬁ og veflausnum. Fjölbreytt og krefjandi verkefni í boði.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Viðkomandi þarf að geta notið sín í dýnamísku starfsumhverﬁ þar sem agile-aðferðafræði er beitt. Þekking á Microsoft Visual Studio og
C# er kostur.

Hugbúnaðarprófanir
Starfssviðið felst í hugbúnaðarprófunum.
Menntunar- og hæfniskröfur: Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingum með
reynslu af hugbúnaðarprófunum eða forritun í kröfuhörðu umhverﬁ. Reynsla af
agile-aðferðafræðinni eða sambærilegum vinnuferlum er kostur.

Hugbúnaðarþróun Microsoft Dynamics AX
Starfssviðið felst í hönnun og forritun lausna fyrir Microsoft Dynamics AX.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í verkfræði, tölvunarfræði eða sambærileg menntun. Reynsla af hugbúnaðargerð og hönnun hugbúnaðarkerfa með
Microsoft Dynamics AX. Spennandi tækifæri í boði fyrir öﬂuga einstaklinga.

Hugbúnaðarþróun Microsoft Dynamics NAV
Starfssviðið felst í hönnun og forritun lausna fyrir Microsoft Dynamics NAV.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í verkfræði, tölvunarfræði eða sambærileg menntun. Reynsla af hugbúnaðargerð og hönnun hugbúnaðarkerfa með
Microsoft Dynamics NAV. Hér eru á ferðinni góð tækifæri fyrir öﬂuga Dynamics NAV
sérfræðinga.

Í höfuðstöðvum LS Retail í Reykjavík starfa um 100 manns og nokkrir tugir til viðbótar víðs vegar um heiminn.
Hugbúnaður frá fyrirtækinu er í notkun um allan heim hjá þúsundum verslana og veitingastaða. Þéttriðið alþjóðlegt net
samstarfsfyrirtækja sér um að selja og þjónusta lausnir okkar.
Við leitum að kraftmiklu fólki til að ganga í okkar raðir og taka þátt í margs konar verkefnum, nýta fjölbreytt tækifæri
og móta framtíðartækni í alþjóðlegu umhverﬁ. Nú er lag að sækja um og ganga til liðs við samheldinn hóp sem metur
góðan starfsanda mikils.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu LS Retail (http://www.lsretail.com/about-us/career-opportunities/)
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Þjónustustjóri
Sólar ehf sem sérhæfir sig í ræstingum og fasteignaumsjón óskar eftir að ráða þjónustustjóra til starfa.
Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf. Vinnutími er mjög sveigjanlegur og mikið um mannleg
samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.
Starfssvið:
Ráðning og þjálfun starfsfólks
Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna
Launavinnsla og skráning
Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Jákvæðni
Reynsla af stjórnun er kostur
Færni í mannlegum samskiptum
Ríkir skipulagshæfileikar og þjónustulund
Geta unnið sjálfstætt
Hreint sakavottorð
Háskólamenntun er kostur

Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is. Umsóknir óskast
fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.

Sólar er ört vaxandi þjónustufyrirtæki í
sérflokki á sviði alhliða fasteignaumsjónar.
Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og
mannlega nálgun í okkar störfum. Hjá okkur
starfa yfir 160 frábærir starfsmenn.
www.solarehf.is

Deildarstjórar í Dynamics NAV
Vegna aukinna verkefna og endalausra tækifæra leitar Advania að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum í störf deildarstjóra
NAV deilda fyrirtækisins. Innan NAV deilda starfa 40 sérfræðingar við hugbúnaðarþróun og ráðgjöf til viðskiptavina.

Starfssvið
Deildarstjórar í NAV stýra hópi sérfræðinga í forritun og ráðgjöf og bera ábyrgð á skipulagi ráðgjafar, þjónustu og þróunar. Stefnumótun, áætlanagerð
og uppgjör eru meðal þeirra verkefna sem þeir sinna. Jafnframt felast í störfunum samskipti við viðskiptavini og stuðningur við sölu auk annarra
tilfallandi verkefna.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði
eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ
• Yﬁrgripsmikil þekking og reynsla af Dynamics NAV
• Reynsla af ráðgjöf og verkefnastjórnun
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Nánari upplýsingar veitir Jónína Guðmundsdóir, nina@advania.is / 440 9000.
Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í
atvinnulíﬁnu. Advania er ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnréisstefna og samgöngustefna
er hjá fyrirtækinu og boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún.
Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverﬁ og hressum vinnufélögum, þá ﬁnnurðu það hjá okkur.
Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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-- Aðstoðarkona óskast --

Nordic Innovation needs a new Managing Director
We are looking for a candidate who has strong leadership skills and can further develop the organisation
As the managing director, you will play a crucial role in further developing Nordic Innovation within the sphere of Nordic
co-operation, with overall objectives of generating increased value creation through cross-border co-operation and
establishing the Nordic countries as a world-leading region for innovation and sustainable growth.

Líkamlega og andlega hraust, hjartahlý, skilningsrík og
nærgætin kona á aldrinum 30 – 50 ára óskast til að aðstoða
langveika 35 ára konu . Vinnan felst í ýmsum erindagjörðum
og aðstoð. Bílpróf nauðsynlegt. Viðkomandi þarf að geta verið
mjög sveigjanleg varðandi vinnutíma, gæti hentað heimavinnandi konu eða konu sem er í námi. Viðkomandi þarf að
hafa frjálsan tíma til að geta komið með frekar stuttum fyrirvara. Engu að síður yrði gert vinnuskipulag eins og hægt er.
Unnið verður eftir hugmyndinni um notendastýrða persónulega aðstoð, sjá www.npa.is. Þarf að vera með hreint sakavottorð. Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á
netfangið adstodarkona@gmail.com fyrir 10.maí 2015

You will find more information on our website: www.nordicinnovation.org

www.isor.is

Deadline is 26.05.2015
Nordic Innovation is a Nordic institution based in Oslo, working to promote cross-border trade and innovation.
Working under the auspices of the Nordic Council of Ministers, Nordic Innovation is a key player
in implementing the Nordic Co-operation Programme for Innovation and Business Policy.

Borholuverkfræðingur
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðargjörnum einstaklingi til
að bætast í hóp þeirra sem leiða rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma,
grunnvatns og kolvetna í jörðu.
Starﬁð felur í sér hönnun borholna og borferla, kostnaðargreiningu,
tilboðsgerð, eftirlit með borverki og almenna verkfræðivinnu.
Fastur vinnustaður er í Reykjavík. Starﬁð getur falið í sér vinnu utanbæjar
eða utanlands og langan vinnudag á köﬂum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• MSc- eða doktorspróf í borholuverkfræði, vélaverkfræði
eða skyldum greinum.
• Reynsla á sviði borholuhönnunar æskileg.
• Reynsla af vinnu samkvæmt ISO 9001 staðlinum æskileg.
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson deildarstjóri
jarðhitaverkfræði (ingo@isor.is).
Umsóknir ásamt ferilskrá þurfa að berast Guðrúnu Erlingsdóttur fjármálastjóra,
gudrun.erlingsdottir@isor.is, eigi síðar en 15. maí 2015.

Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð 1950 og heldur um 100 tónleika á hverju
starfsári með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum. Sinfóníuhljómsveitin
er með aðsetur í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu.

Verkefnastjóri
Verkefnastjóri vinnur að fjölbreyttum verkefnum, m.a. innleiðingu nýrra verkefna, ber ábyrgð
á rafrænni markaðssetningu og vefumsjón.
Verkefnastjórinn heyrir undir markaðsstjóra.
Leitað er að hugmyndaríkum, metnaðarfullum
og drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að
starfa í fjölbreyttu og skapandi umhverfi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góð tengsl og innsýn í heim klassískrar
tónlistar
• Reynsla af vefumsjón og markaðssetningu
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af samningagerð og samskiptum
við fjölmiðla
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði
og metnaður til að ná árangri
• Góð tölvukunnátta

Umsjónarmaður nótna
Umsjónarmaður nótna er tengiliður milli
nótnasafns og hljómsveitar. Hann sér um að
gera nótur aðgengilegar fyrir hljóðfæraleikara,
ber ábyrgð á strokaferli og metur þörf fyrir
æfingaparta. Hann ber ábyrgð á að nótur standi
á hljómsveitarpúltum fyrir æfingar og tónleika
og sér um frágang. Umsjónarmaður annast
ýmis önnur verkefni, s.s. vinnslu vinnuáætlunar í OPAS.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Skilyrði er að umsækjendur hafi yfirgripsmikla
þekkingu á tónlist og geti lesið nótur
• Góð þekking á tónverkum og tónskáldum
er kostur
• Tónlistarmenntun er æskileg
• Áhersla er lögð á sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí nk. Ráðið er í bæði störfin frá og með 1. ágúst nk.
Umsækjendur eru beðnir um að senda starfsferilsskrá til mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem greint er frá ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverﬁs- og auðlindaráðuneytið
en starfar á viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði.
ÍSOR er meðal öﬂugustu fyrirtækja heims í rannsóknum og tengdri þjónustu
við jarðhitaiðnaðinn og nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem slíkt.

Framkvæmdastjóri
Landssamtakanna Þroskahjálpar
Landssamtökin Þroskahjálp auglýsa lausa stöðu framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er nánasti samstarfsmaður formanns og stjórnar samtakanna. Hann ber ábyrgð
á fjármunum og starfsmannamálum samtakanna.
Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur samtakanna og umsjón með fjáröflunum
og fjármálum
• Skipulagning ráðstefna og funda
• Kynning á málefnum fatlaðs fólks gagnvart almenningi
og opinberum aðilum í samstarfi við formann og stjórn
• Erlend samskipti
Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Gott vald á ensku og einu norðurlandamáli
• Leitað er eftir einstaklingi sem er lipur í mannlegum
samskiptum, tekur frumkvæði og getur unnið sjálfstætt
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2015.

Upplýsingar um störfin er einnig að finna á www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra,
Unu Eyþórsdóttur (una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Umsókn ásamt ferliskrá og kynningarbréfi skal senda
á netfangið umsokn@throskahjalp.is.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september n.k.

@icelandsymphony
www.sinfonia.is » 545 2500

#sinfó

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Snæbjörnsdóttir á
bryndis@throskahjalp.is .

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

Björgunarsveitin Ársæll leitar að
fjölhæfum viðgerðasnillingi
sem kann bæði á báta og bíla.
Sveitin hefur yfir að ráða mikið af tækjum sem þurfa að standast
mikið álag og vera klár hvenær sem er sólarhringsins. Björgunarsveitin Ársæll er með tvo mikið breytta jeppa, tvo fólksflutningabíla,
Man vörubíl með krókheysi, snjóbíl og nokkrar kerrur. Tvo slöngubáta, einn harðbotna hraðbjörgunarbát, Björgunarskipið
Ásgrím S. Björnsson og björgunarbátinn Þórð S. Kristjánsson.
Menntun og hæfniskröfur :
• Vélstjórnarréttindi að lámarki 750kw óháð lengd, er skilyrði.
• Reynsla af sjálfstæði í vinnubrögðum, skilyrði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð – „lífið liggur við“
• Reynsla af sambærilegum störfum, kostur.
• Góð reynsla af tækja og vélaviðgerðum, kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta, kostur.
• Reynsla af starfi í Björgunarsveit, kostur
Starfslýsing :
• Viðhald og viðgerðir á björgunarskipunum Ásgrími S. Björnssyni
og Þórði S. Kristjánssyni.
• Viðhald og viðgerðir á bátum og bílum.
• Uppsetning á viðhaldsstjórakerfi fyrir tæki björgunarsveitarinnar
og sjá um að halda því við.
• Viðgerð og viðhald á öðrum björgunarbúnaði.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Um er að ræða fullt starf.
Áhugasamir sendið umsókn ásamt ferilskrá á
radning@bjorgunarsveit.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2015.
Öllum umsóknum verður svarað.

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lyfjafræðingur
Flugmaður
Framhaldsskólakennarar
Sjúkraliðar
Búfræðikennari
Skólafélagsráðgjafi
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólakennarar
Starfsmaður á sjúkradeild
Hjúkrunarfr./-nemar, sumarafl.
Sérfræðingur í hjúkrun
Sérfræðingur í hjúkrun
Sérfræðingur í hjúkrun
Sérfræðingur við rannsóknir
Verkefnastjóri
Lögreglumenn
Kennarastöður
Vélamaður
Vélvirki/bifvélavirki
Vaktstjóri
Lektor í ferðamálafræði
Verkefnastjóri á skrifstofu
Verk- eða tæknifræðingur

Sjúkratryggingar Íslands
Landhelgisgæslan
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Landspítali, bráðadeild
Landbúnaðarháskóli Íslands
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Landspítali, lyflækningasvið
Landspítali, lyflækningasvið
Landspítali, lyflækningasvið
Rannsóknamiðstöð HA
Rannsóknamiðstöð HA
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Vegagerðin
Vegagerðin
Vegagerðin
Háskólinn á Hólum
Tilraunastöð HÍ í meinafræði
Vegagerðin

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hvanneyri
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Stykkishólmur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Fellabær
Reyðarfjörður
Hafnarfjörður
Sauðárkrókur
Keldur
Reykjavík

201504/468
201504/467
201504/466
201504/465
201504/464
201504/463
201504/462
201504/377
201504/461
201504/460
201504/459
201504/458
201504/457
201504/456
201504/455
201504/454
201504/453
201504/452
201504/451
201504/450
201504/449
201504/448
201504/447

UPPLÝSA, FRÆÐA OG SKEMMTA
Ríkisútvarpið er ein helsta menningar- og lýðræðisstofnun þjóðarinnar. Hlutverk RÚV er að upplýsa, fræða og skemmta og auka með því lífsgæði þeirra sem njóta. RÚV sækir fram
á landsbyggðinni og eykur jafnframt þjónustu við börn og ungmenni og óskar því eftir nýjum starfsmönnum í hópinn.
Leitað er að drífandi, sjálfstæðum og jákvæðum einstaklingum. Reynsla af fréttavinnslu og/eða dagskrárgerð, skrifum fyrir veﬁnn æskileg og gott vald á íslensku máli skilyrði.

Frétta- og dagskrárgerðarmenn
á landsbyggðinni óskast
RÚV auglýsir eftir frétta- og dagskrárgerðarmönnum til að miðla efni af landsbyggðinni. Þeir
þurfa að geta sýnt frumkvæði og hafa brennandi áhuga á að koma til skila markverðum
atburðum af svæðinu með fjölbreyttri og forvitnilegri nálgun. Miðað er við að starfsmenn haﬁ
aðsetur á viðkomandi landssvæðum og heyri undir svæðisstjóra RÚV á Akureyri.

Auglýst er eftir:
∫ Frétta- og dagskrárgerðarmanni í
fullt starf á Vestfjörðum/Vesturlandi.
∫ Frétta- og dagskrárgerðarmanni í
hálft starf á Suðurlandi.

∫ Frétta- og dagskrárgerðarmanni í
hálft starf á Austurlandi.
∫ Dagskrárgerðarmanni fyrir
Landann í fullt starf á Norðurlandi.

Snillingur óskast til að
stýra KRAKKARÚV
RÚV auglýsir eftir verkefnastjóra til að hafa umsjón með þjónustu RÚV við börn og
ungmenni, þvert á miðla. Verkefnastjórinn leiðir faghóp RÚV um barnaþjónustu og
samhæﬁr innkaup, gerð og miðlun alls barnaefnis. Auk þess verður hann tengiliður við
utanaðkomandi aðila á þessu sviði. Hann á náið samstarf við dagskrárstjóra allra miðla auk
þess að ljúka við mótun og ritstýra nýjum vef og hafa umsjón með nýrri stafrænni
barnaútvarpsrás, KrakkaRÚV. Verkefnastjórinn vinnur efni fyrir vef og útvarp í samstarﬁ við
aðra starfsmenn.
Allar nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingólfur Bjarni Sigfússon nýmiðlastjóri RÚV,
ibs@ruv.is, s. 515 3530.

Allar nánari upplýsingar um starﬁð veitir Freyja Dögg Frímannsdóttir svæðisstjóri RÚV á Akureyri,
freyja.dogg.frimannsdottir@ruv.is, s. 515 3040.

Ertu með hugmynd?
RÚV vekur aukinheldur athygli á því að dagskrárstjórar allra miðla RÚV taka, hér eftir sem hingað til, fúslega við tillögum og tilboðum um dagskrárefni, hvort heldur sem um er að ræða staka þætti eða
þáttaraðir. RÚV hvetur dagskrárgerðarfólk af landinu öllu til að senda inn tillögur og mun leita leiða til að framleiða efni sem víðast á landinu.

Umsóknarform og upplýsingar um helstu verkefni, menntunar- og hæfniskröfur er að ﬁnna á www.RUV.is/laus-storf.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 25. maí 2015.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

- okkar allra
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari vegna stuðnings í
leikskólann Sólhvörf

· Deildarstjórar í leikskólann Núp
· Sérkennslustjóri í leikskólann Núp

vélstjóri á flutningaskip

Grunnskólar

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Lindaskóla
· Umsjónar- og dönskukennari á elsta stig í

Eimskip óskar eftir að ráða vélstjóra með full STCW réttindi á skip félagsins.
Almennt gildir að siglt er í tvær vikur og frí í tvær vikur.

Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla
· Textílkennari í Smáraskóla
· Forstöðumaður í dægradvöl Smáraskóla
· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla
· Skólaliði í Smáraskóla

Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•

Full réttindi STCW samkvæmt reglum lll/2
Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi
Jákvæðni, þjónustulund og góðir samskiptahæﬁleikar
Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðni Sigurmundsson, í síma 525 7162.
Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is.

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2015.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

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

Kópavogsbær

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is

kopavogur.is

LEITUM AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM
Á AKRANESI, AKUREYRI OG Í HAFNARFIRÐI
AKRANES

AKUREYRI

HAFNARFJÖRÐUR

Húsasmiðjan vill ráða
starfsmann til sölu- og
afgreiðslustarfa í verslun
fyrirtækisins á Akranesi.

Viljum ráða öflugan starfsmann
í stöðu Deildarstjóra timburports
verslunarinnar á Lónsbakka
á Akureyri.

Viljum ráða metnaðarfullan
og þjónustulundaðan sölu- og
afgreiðslumann í timbursölu
verslunarinnar í Hafnarfirði.

Um er að ræða fullt starf
og þarf viðkomandi að hefja
störf sem fyrst.

Við leitum að metnaðarfullum og
þjónustulunduðum einstaklingi í
krefjandi starf.

Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að hefja störf
sem fyrst.
Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að
veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott

Ábyrgðarsvið
s 3ALA AFGREI¡SLA OG ¤JØNUSTA VI¡
VI¡SKIPTAVINI
s ¾NNUR TILFALLANDI STÚRF

Ábyrgðarsvið
s $AGLEGUR REKSTUR TIMBURPORTS
s 3ALA AFGREI¡SLA OG ¤JØNUSTA VI¡
VI¡SKIPTAVINI

Ábyrgðarsvið
s 3ALA AFGREI¡SLA OG ¤JØNUSTA VI¡
VI¡SKIPTAVINI
s ¾NNUR TILFALLANDI STÚRF

s 5MSJØN ME¡ PÚNTUNUM É GRØFVÚRU
Hæfniskröfur
s EKKING É BYGGINGAVÚRUM SS
FESTINGUM OG VERKFRUM SKILEG

s ¾NNUR TILFALLANDI STÚRF

Hæfniskröfur
s ,YFTARARÏTTINDI KOSTUR EN EKKI SKILYR¡I

Hæfniskröfur

s 3AMSKIPTAHFNI

s (ALDGØ¡ ¤EKKING É TIMBRI OG
BYGGINGAVÚRUM NAU¡SYNLEG

s 3JÉLFST¡ OG VÚNDU¡ VINNUBRÚG¡

s 3AMSKIPTAHFNI
s 3JÉLFST¡ OG VÚNDU¡ VINNUBRÚG

s 4ÚLVUKUNNÉTTA NAU¡SYNLEG

s 2EYNSLA AF AFGREI¡SLUSTÚRFUM KOSTUR

s ,YFTARAPRØF KOSTUR
Umsóknir berist fyrir 14. mai n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is
Allar nánari upplýsingar
veitir Óli Jónsson,
rekstrarstjóri verslunarinnar,
oli@husa.is, sími 660 3079.

s 2ÓK ¤JØNUSTULUND OG SAMSKIPTAHFNI
s &RUMKV¡I Ó STARFI OG SKIPULÚG¡
VINNUBRÚG¡

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.
Það sem einkennir starfsmenn
Húsasmiðjunnar eru eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

s 2EYNSLA AF TÚLVUNOTKUN
Umsóknir berist fyrir 10. mai n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað.

s -ENNTUN SEM NâTIST Ó STARFI
Umsóknir berist fyrir 17. mai n.k. til
Sigurðar Harðarsonar, sighard@husa.is
HLUTI AF BYGMA

Öllum umsóknum verður svarað.
Öllum umsóknum verður svarað.

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Útideild
AFA JCDecaux óskar eftir að ráða einstakling í útideild
fyrirtæksins. AFA JCDecaux sér um viðhald og rekstur á
strætóskýlum,upplýsingastöndum og salernum á höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími er 08.00 – 15.30.
Kostir.
1. Rafmagns kunnátta
2. Lyftara próf
3. Laghentur
4. Geta unnið sjálfstætt
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Vinsamlegast
sendið ferilskrá á Einar Hermannsson eh@afajcdecaux.is

GAKKTU Í TEYMI ÍSLENSKRA
FJALLALEIÐSÖGUMANNA
Við leitum að fólki sem vill vinna með okkur í frábæru starfsumhverfi.
Grafa og grjót ehf. óskar eftir að ráða vana vélamenn á
beltagröfur og hjólagröfur. Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélapróf (meirapróf er kostur),vera stundvís og vinnusamur.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum sendist á
grafa@grafa.is. Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Grafa og grjót ehf. Is looking to hire experienced workers
on excavators. The person needs to have a valid license
on heavy machinery, be punctual, hard working and speak
English.
Applications along with recommendations can be sent to
grafa@grafa.is before May 15th.

Við leitum að:
- Vefumsjónarmanni
- Starfsmanni á skrifstofu í dagsferðadeild
- Starfsmanni á skrifstofu í langferðadeild
- Jöklaleiðsögumönnum
- Leiðsögumönnum

Allar frekari upplýsingar um störfin og starfskröfur
má finna á www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá
Margréti Jónsdóttur í síma 587 9999.
Umsóknir sendist á job@mountainguides.is.
Umsóknarfrestur til 17. maí 2015.
Vinsamlegast merkið umsóknir með því
starfi sem sótt er um

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees
Technical writer

Operation Control Center

Travel Agent

Job description:

Job description:

Job description:

5IF UFDIOJDBM XSJUFS}T SPMF JT UP NBJOUBJO  VQEBUF "JS
"UMBOUB}T 'MJHIU 0QFSBUJPOT NBOVBMT BOE DPPSEJOBUF
DPNNVOJDBUJPOT CFUXFFO 'MJHIU 0QFSBUJPOT 2VBMJUZ
%FQBSUNFOU BOE *$&53" 4BNHÚOHVTUPGB 

The operation control center is a communicationand control center between all departments and
outstations. They prepare, control and supervise
the ongoing flight operation in accordance
with procedures. The operation control center
PQFSBUFT 

Travel agent reports to Manager Travel Office and shall:
Co-ordinate and manage all travel arrangements for
our internal staff. Book flights, hotels and ground
transportation and review related invoices. The travel
agent shall obtain the best value for money on all travel
arrangements, and last but not least provide a high level
of customer service.

Education and Qualifications:
t

&EVDBUJPO JO BWJBUJPO FOHJOFFSJOH PS CVTJOFTT
administration

t

2VBMJUZ DPOUSPM FYQFSJFODF BOE XPSLJOH LOPXMFEHF PG
&"4" SFHVMBUPSZ FOWJSPONFOU QSFGFSSFE

t

1SFGFSBCMZ %JTQBUDI BOEPS QJMPU MJDFOTF

Education and Qualifications:

t

&YDFMMFOU BUUFOUJPO UP EFUBJM

t

t

"CJMJUZ UP SFBE BOBMZTF BOE JOUFSQSFU UFDIOJDBM UFYUT

t

4LJMMT UP XPSL VOEFS JOUFOTJWF UJNF QSFTTVSF

&YQFSJFODF XPSLJOH XJUI "NBEFVT BOE BO *"5"6'5"
qualification is preferred

t

.VTU TIPX JOJUJBUJWF BOE CF BCMF UP XPSL JOEFQFOEFOUMZ

t

.VTU CF GMVFOU JO XSJUUFO BOE TQPLFO &OHMJTI

t

.VTU CF GMVFOU JO XSJUUFO BOE TQPLFO &OHMJTI

t

.VTU CF GMVFOU JO XSJUUFO BOE TQPLFO &OHMJTI

t

$PNQMFUFE TFDPOEBSZ TDIPPM PS TJNJMBS

t

(PPE DPNNVOJDBUJPO TLJMMT

t

&YDFMMFOU DPNQVUFS TLJMMT JF 0VUMPPL 8PSE &YDFM o
(PPE DPNQVUFS MJUFSBDZ JT B NVTU

t

&YQFSJFODF JO BO BJSMJOF 0QFSBUJPOT
&OWJSPONFOU JT B QMVT

t

(PPE HFOFSBM DPNQVUFS TLJMMT

t

"CMF UP XPSL JOEFQFOEFOUMZ

t

&YDFMMFOU DPNQVUFS TLJMMT

Application deadline is May, 10th 2015

Education and Qualifications:

If interested please submit application via www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world.
We offer tailor-made solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry.
Hlíðarsmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com
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Fjölbreytt störf hjá HEKLU
Við hjá HEKLU hf óskum að ráða í eftirtaldar stöður:

Bifvélavirkjar
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur:

HEKLA hf er leiðandi

•

•
•

fyrirtæki í innflutningi,

Viðgerðir og viðhald á bifreiðum
í háum gæða- og tækniflokki.
Þátttaka í námskeiðum og
símenntun á vegum HEKLU.

•

•
•
•
•

Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda og
Mitsubishi æskileg.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
Stundvísi og almenn reglusemi.

sölu og þjónustu við
nýjar bifreiðar og
hefur verið söluhæsta
undanfarin ár.

söluumboð á Íslandi
– á Akureyri, Selfossi,

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur:

Reykjanesbæ, Akranesi

•

•
•
•
•
•
•

og Ísafirði. Höfuðstöðvar

•

Söluskoðanir á notuðum bílum
fyrir söludeildir HEKLU.
Þátttaka í námskeiðum og
símenntun á vegum HEKLU.

Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
Reynsla af söluskoðunum og viðgerðum á bílum.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
Stundvísi og almenn reglusemi.

félagsins eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík.
Um 100 manns starfa hjá
HEKLU hf. Félagið er með
umboð fyrir Volkswagen,
Audi, Skoda og Mitsubishi

Starfsmaður á dekkjaverkstæði
Starfslýsing

Hæfniskröfur:

•
•

•
•
•
•
•

Almenn dekkjaþjónusta.
Umsjón með dekkjasölu og
birgðahaldi.

Sumarstörf og framtíðarstörf á heimilum fatlaðs fólks

bifreiðaumboðið á Íslandi

HEKLA er með fimm

Starfsmaður í söluskoðun

Viltu bætast í hópinn
Sendu okkur umsókn!

og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Góð reynsla af þjónustu og sölu dekkja.
Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
Góð íslensku- og tölvukunnátta.
Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
Stundvísi og almenn reglusemi.

Forstöðumaður
• Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks
o (585-5500, hronnhilmars@hafnarfjordur.is )
Framtíðarstörf
• Framtíðarstörf á heimili fyrir fatlað fólk í Áslandshverﬁ
o (555 6554 johannah@hafnarfjordur.is)
Sumaraﬂeysingar
• Sumaraﬂeysingar - Heimili fyrir fatlað fólk
o (565 4830 binna@hafnarfjordur.is)
• Starfsmaður - Þjónustuíbúðir Drekavöllum
o (544 2360 stellak@hafnarfjordur.is)
• Sumaraﬂeysingar á heimili fyrir fatlað fólk
í Áslandi
o (555 2181 svanfridurs@hafnarfjordur.is)
Sótt er um störﬁn á www.hafnarfjordur.is
Fjölskylduþjónustan í Hafnarﬁrði

Nánari upplýsingar veita Brynjar Páll Rúnarsson verkstæðisformaður í síma 590 5000 eða bpr@hekla.is og Ingvar Birnir
Grétarsson þjónustustjóri í síma 590 5000 eða ibg@hekla.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störf
á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Skrifstofumaður
skjalavinnsla
LIND fasteignasala leitar að
einstaklingi til starfa á skrifstofu sína.
Helstu verkefni og ábyrgð
Almenn skrifstofustörf
Bókanir
Samskipti við lánastofnanir og sýslumannsembættin.
Aðstoð við undirbúning samninga.
Skjalavinnsla, senda gögn til þinglýsingar.
Móttaka viðskiptavina.

Hæfni

Flutningaþjónusta
(Logistics Services)

Sjálfstæði og víðsýni.
Hæfni til að starfa í teymi.
Dugnaður.
Faglegur metnaður og ábyrgð í starﬁ.
Jákvætt viðhorf og öryggi í samskiptum.

Við bjóðum upp á
Jákvætt og skemmtilegt starfsumhverﬁ.

Icelandic Group auglýsir eftir
starfsmanni til starfa við ﬂutningaþjónustu félagsins (Logistics Services).
Starfsmaður ber ábyrgð á bókunum
sendinga hjá ﬂutningsaðilum og
kostnaðareftirliti. Viðkomandi þarf
að vinna sjálf stætt og sýna framúrskarandi þjónustulund. Um er að
ræða fjölbreytt og krefjandi starf hjá
leiðandi fyrir tæki sem starfar í
alþjóðlegu umhverﬁ að vinnslu og
sölu sjávarafurða.
Helstu verkefni
• Stýrir bókunum í skip
• Samskipti við ﬂutningsaðila
• Kostnaðareftirlit
• Skjalavinnsla og reikningagerð

Hæfni
• Mjög góð tölvukunnátta
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Jákvæðni og hæfni til að vinna í
teymi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Nákvæm vinnubrögð og
skipulagshæfni
Umsóknarfrestur um starﬁð er til
13. maí 2015.

Umsóknir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum
verður svarað.
Icelandic Group er alþjóðlegt
fyrir tæki með yﬁr sjö áratuga sögu
tengdri íslenskum sjávarútvegi. Hjá
félaginu starfa um 1800 manns í
Evrópu og Asíu að því að stilla saman
veiðar, vinnslu, ﬂutninga, markaðssetningu og sölu sjávarfangs um
víða veröld.

Góða staðsetningu og aðgengi að vinnustað.
Frábært tækifæri til að bæta við sig þekkingu.
Metnaðarfullt og fjölbreytt starf.
Um fullt starf er að ræða og þarf viðkomandi
að geta haﬁð störf sem fyrst.
Sótt er um starﬁð með því að senda náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréﬁ á netfangið sirry@fastlind.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tekið er á móti umsóknum á
job@icelandic.is. Óskað er eftir
ítarlegri ferilskrá með umsókn.
Nánari upplýsingar um starﬁð
veitir Sigríður Guðmundsdóttir,
sirra@icelandic.is.

www.icelandic.is

LIND fasteignasala er öflugt og framsækið fyrirtæki sem leggur metnað í störf sín.
Mikil áhersla er lögð á ábyrga og góða þjónustu. LIND er ein af stærstu og öflugustu
starfandi fasteignasölum á landinu. Þar starfar 20 manna hópur af löggiltum
fasteignasölum, sölufulltrúum og starfsfólki í skjalavinnslu.

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Bæjarskrifstofur Garðabæjar
• þjónustufulltrúi
Álftanesskóli
• umsjónarkennari á yngsta stigi
Sjálandsskóli
• kennari
Leikskólinn Krakkakot
• sérkennslustjóri
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

KLETTUR - SALA OG ÞJÓNUSTA
LEITAR EFTIR STARFSFÓLKI
Bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann
með reynslu af vörubílaviðgerðum vantar
til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.
Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og
öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.
Áhugasamir vinsamlega hafi samband
við Svein Símonarson í síma 825 5752
eða svsi@klettur.is

Gæða- og upplýsingaöryggisstjóri
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða gæðaog upplýsingaöryggisstjóra sem ber ábyrgð á
gæða- og upplýsingaöryggi hennar. Starfið
heyrir undir Skrifstofu forstjóra og mun
viðkomandi sitja í framkvæmdaráði
stofnunarinnar.
Veðurstofan vinnur að innleiðingu stjórnunarkerfis skv. stöðlunum ISO 9001 og ISO 27001
og hefur meirihluti starfseminnar gengist
undir gæðavottum skv. ISO 9001.
Meginhlutverk
Ber ábyrgð á mótun gæðastefnu og
upplýsingaöryggisstefnu stofnunarinnar og
hefur eftirlit með því að þeim sé framfylgt
Sér til þess að ferli starfseminnar séu
skilgreind sem og lykilþættir þeirra og
jafnframt að sjá til þess að stofnunin setji
sér markmið og árangur í ljósi þeirra sé
mældur
Ber ábyrgð á að upplýsingaeignir séu
skilgreindar og að öryggi upplýsinga sé
tryggt
Hefur umsjón með umbótaferlum
Ber ábyrgð á vottun samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og reglum ásamt því að
vera tengiliður gagnvart vottunar- eða
eftirlitsaðila

Sér um rekstur og uppfærslu gæðahandbókar (rekstrarhandbókar)
Hefur umsjón með frekari uppbyggingu
stjórnunarkerfisins
Heldur uppi markvissri kynningu á
gæða- og upplýsingaöryggismálum og
stuðlar að aukinni vitund starfsmanna

Umsóknarfrestur til og með 18. maí nk.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.
og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með
allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsnám á sviði gæðastjórnunar og/eða
upplýsingaöryggismála
Yfirgripsmikil þekking á hugmyndafræði og
aðferðum gæða- og upplýsingaöryggisstjórnunar, s.s. ISO 9001 og ISO 27001
Farsæl reynsla af gæða- og upplýsingaöryggisstjórnun
Hæfni til að innleiða breytingar og stjórna
þeim
Góð hæfni í samstarfi og mannlegum
samskiptum
Farsæl reynsla af hópastarfi og teymisvinnu
Skipulagshæfni og nákvæmni
Mjög gott vald á íslensku og góð kunnátta í
ensku

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um
135 manns með fjölbreytta menntun og
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 110 manns við
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun,
varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó,
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og
tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði,
Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu
forstjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina
má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og
viðeigandi stéttarfélags.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar um starfið veita
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún
Runólfsdóttir (helga@intellecta.is)
í síma 511 1225.

www.vedur.is
522 6000
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Forstöðumaður
Dvalaheimilis aldraðra í Stykkishólmi
Forstöðumaður á nýju heimili
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf
Óskað er eftir forstöðumanni til starfa á heimili fatlaðs fólks í
nýjum íbúðakjarna á Klukkuvöllum í Hafnarﬁrði. Um er að ræða
100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf hið fyrsta,
helst ekki síðar en 1. júlí. Umsóknarfrestur er 15. maí 2015.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni út frá ríkjandi hugmyndafræði.
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins og umsjón með
fjármálum íbúa.
• Skipulagning og yﬁrumsjón með móttöku íbúa.
• Skipulagning starfseminnar og yﬁrumsjón með innra starﬁ.
• Ráðning annarra starfsmanna og stjórnun starfsmannamála.
• Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra samstarfsaðila.
Hæfnikröfur:
• Þroskaþjálfamenntun eða önnur háskólamenntun sem
nýtist í starﬁ
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla á heimilum fólks
með fötlun
• Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun
• Þekking á skipulagsvinnu
• Góð samskipta- og samstarfsfærni
• Sveigjanleiki og jákvæðni
• Almenn tölvukunnátta, s.s. Word og Excel
• Rík áhersla er lögð á hugmyndafræði og fagleg vinnubrögð
Umsækjandi þarf að geta tekið virkan þátt í innra starﬁ félagsins og haft stefnu þess og góða starfshætti að leiðarljósi í starﬁ.
Hann tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í skemmtilegu vinnuumhverﬁ.
Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir og
Erna Einarsdóttir í síma 414 0500 á virkum dögum.
Atvinnumsókn sendist á thorhildur@styrktarfelag.is eða
erna@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má ﬁnna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags.

Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra,
Stykkishólmi. Um er að ræða 100% stöðu við hjúkrunar- og stjórnunarstarf. Æskilegt er að
starfsmaður geti haﬁð störf 1. júlí n.k., eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.
Starfssvið:
Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins.
Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks á dvalarheimili og á hjúkrunardeild.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Hjúkrunarfræðimenntun og íslenskt hjúkrunarleyﬁ.
Reynsla við stjórnun, starfsmannahald og rekstur á sviði heilbrigðis-þjónustu, frumkvæði,
metnaður, hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og öguð vinnubrögð.
Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, tók til starfa 9. ágúst 1978. Á
heimilinu eru 5 dvalarrými og 13 hjúkrunarrými auk dagvistar. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru tengdar
Dvalarheimilinu. Starfsfólk eldhússins í Dvalarheimilinu sér um mat fyrir vistmenn, en einnig fyrir
þá íbúa í búseturréttaríbúðunum sextán sem þess óska og fyrir starfsfólk og nemendur Grunnskóla
Stykkishólms.
Umsóknir skulu berast bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á
netfangið baejarstjori@stykkisholmur.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri, sími: 433 8100/863-8888 og netfang: sturla@stykkisholmur.is
Upplýsingar um Stykkishólm má ﬁnna á heimasíðu bæjarins www.stykkisholmur.is

Sturla Böðvarsson
Bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar
Ráðhúsinu
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi
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Upplýsingar veitir:

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf.,
einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um
land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er
að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að
matseðillinn bjóði upp á bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir
að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 10. maí.

Verslunarstjóri
Subway leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla frábæran hóp.
Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, rekstrarþekkingu,
samskiptahæfni, frumkvæði, framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
Helstu verkefni:

Við leitum að:

Verslunarstjóri stýrir daglegum rekstri verslunar og er leiðtogi
á sínum veitingastað. Starf hans er mjög fjölbreytt enda tekur
verslunarstjóri þátt í öllum daglegum störfum staðarins og ber
ábyrgð á starfsmannastjórnun á sínum stað. Verslunarstjóri er
ábyrgur fyrir pöntunum, uppgjörum, starfsmannamálum, þjónustu
og afgreiðslu ásamt öllu öðru sem tilheyrir starfinu.

Kraftmiklum starfsmanni með reynslu og þekkingu
á stjórnun og rekstri. Viðkomandi þarf að vera
sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og hafa getu til að leiða
hóp starfsmanna ásamt því að veita viðskiptavinum
framúrskarandi þjónustu.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Góð laun í boði og árangurstengt hvatakerfi.

Grønland
SÉRFRÆÐINGUR
Í EFTIRLITI MEÐ
LÍFEYRISSJÓÐUM

Eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins
leitar að öflugum sérfræðingi
með ríka greiningarhæfni
og yfirgripsmikla þekkingu á
fjármálamarkaði.

Er du friluftsmenneske?
Kandu lide en smuk og storslået natur?
Er du jæger?
Kandu lide at sejle og fiske?
Hvis ja – så vil du trives i Grønland.

Eftirlitssvið hefur yfirsýn yfir starfsemi eftirlitsskyldra aðila, fylgist með því að starfsleyfisskilyrði séu uppfyllt og að
gripið sé til viðeigandi ráðstafana ef tilefni er til. Einnig að starfshættir á fjármálamarkaði séu í samræmi við þær
réttarreglur sem í gildi eru, þ. á m. varðandi heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Hlutverk teymis í fjárhagslegu eftirliti
með lífeyrissjóðum er að hafa yfirsýn yfir áhættur og stöðu lífeyrissjóða með reglubundnu og sértæku eftirliti.

Starfssvið
•
•
•
•
•
•

Masanti søger Maskinmester
til at arbejde med
Projektering, tilsyn og byggeledelse

Fjárhagslegt eftirlit og greining gagna frá lífeyrissjóðum
Sértækar athuganir á starfsemi lífeyrissjóða
Framkvæmd áhættumats lífeyrissjóða
Mat á hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða
Tengiliður við lífeyrissjóði
Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins

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.

Hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilegu
Viðeigandi þekking og reynsla af fjármálamarkaði
Rík greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum nauðsynleg
Sjálfstæði í vinnubrögðum og gagnrýnin hugsun
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga
Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu

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 brændstoftankanlæg
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.

Umsjón með starfinu hafa Sara Sigurðardóttir, forstöðumaður á eftirlitssviði (sara@fme.is), og Árni Ragnar
Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða á www.starfatorg.is.

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

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd.
Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

sími: 511 1144
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Nánari upplýsingar
á www.hagvangur.is

Spennandi störf í boði
• Þjónustustjóri – Sólar

• Vörumerkjastjóri – Ísam

• Sölumaður á fyrirtækjamarkaði

• Verslunarstjóri – Ísbúð Vesturbæjar

• Verslunarstjóri – Subway

• Sérfræðingur í upplýsinga- og kynningardeild – ASÍ

• Deildarstjóri lánadeildar

• Sérfræðingur í hagdeild – ASÍ

Lífeyrissjóður verzlunarmanna

• Rekstrarstjóri

• Skólastjóri – Grunnskólinn í Garði
• Aðstoðarskólastjóri – Grunnskólinn í Garði
• Aðalbókari – Þ.G. Verktakar ehf.

• Ritari í móttöku
• Sölumaður á fyrirtækjasviði
• Sumar- og framtíðarstörf í veitingaþjónustu

• Bókari – Þ.G. Verktakar ehf.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Icepharma leitar að viðskiptasstjórum
m á Lyfjasviði
Viðskiptastjóri fyrir Roche

.

Viðskiptastjóri fyrir Baxter og Baxaltta á sviði sjúkrahúslyfja

ëER©LHUVSHQQDQGLRJIMÄOEUH\WWVWDUI¼OLIDQGLRJV¼EUHH\W
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H XVWDUIVXPKYHUo*Á©VNLO\U©LWLOD©HpDVWRJURVNDVWVHPHLQVWWDNOLQJXU
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NQXXI\
I ULUWNL
Menntun og hæfni

Við leggjum áherslu á færni á eftirtöldum sviðum
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Um Roche. Höfuðstöðvar Roche eru í Basel í Sviss. Fyrirtækið er í fremstu röð í rannsóknum og þróun lyfja og greiningaraðferða.
Roche er stærsta líftæknifyrirtæki í heimi og framleiðir meðal annars sérhæfð lyf gegn krabbameini, veirusjúkdómum, bólgusjúkdómum,
HIQDVNLSWDVMÆNGÁPXPRJVMÆNGÁPXP¼PL©WDXJDNHUo6WHIQD5RFKH±VYL©LV¸UKI©UDUO\IMDPH©IHU©DUHUD©UÁDO\IRJJUHLQLQJDU
D©IHU©LUVHPOHL©DWLOXPWDOVYHUWEHWULKHLOVXPHLULO¼IVJ©DRJDXNLQVODQJO¼oVVMÆNOLQJD)UHNDULXSSOVLQJDUHUKJWD©Q±OJDVW±
vefsíðu fyrirtækisins: www.roche.com.
Um Baxter og Baxalta. Frá og með 1. maí 2015 skiptist Baxter í tvö félög, Baxter og Baxalta, en þessi félög eru leiðandi á sviði lyfja
og lækningatækja. Baxalta framleiðir lyf úr blóðvökva t.d. storkuþætti, albúmín og eðlilegt manna immúnóglóbúlín (IgG). Baxter
IUDPOHL©LUNUDEEDPHLQVO\INYL©VNLOXQDUYÄNYDQULQJDUODXVQLU¼©LQQUHQQVOLVYÄNYDVYRVHPQDWU¼XPNOÁU¼©RJJOÆNÁVDVYoQJDJÄV
og lækningatæki notuð í skurðaðgerðum.
1±QDULXSSOVLQJDUXPVWÄUILQYHLWLU%HVVL+-ÁKDQQHVVRQIUDPNYPGDVWMÁUL/\IMDVYL©V,FHSKDUPD EHVVL#LFHSKDUPDLVH©D
 8PVÁNQLUÁVNDVWVHQGDU±EHVVL#LFHSKDUPDLVPHUNWDU9L©VNLSWDVWMÁUL8PVÁNQDUIUHVWXUHUWLOPD¼QN)DUL©YHU©XU
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
,FHSKDUPDHUHLWWDIVWUVWXI\ULUWNMXPODQGVLQV¼VÄOXRJPDUND©VVHWQLQJX±O\IMXPKHLOEULJ©LVYÄUXPRJONQLQJDWNMXP+M±I\ULUWNLQXVWDUIDXPPDQQV
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Icepharma

v

Lynghálsi 13

v

110 Reykjavík

v

Sími 540 8000

v

Fax 540 8001
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Starf hjá

Við leitum að hressum, jákvæðum og drífandi einstaklingum með mikla þjónustulund til starfa í verslun okkar.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á tísku og mannlegum samskiptum.
Reynsla af afgreiðslustörfum er kostur og brosmildi æskilegt. Ef þú telur
þig eiga samleið með okkur þætti okkur vænt um að heyra frá þér með
því að fá senda ferilskrá með mynd á umsoknir@comma.is

Læknamóttökuritari
55% staða sem krefst mögulega hærra vinnuhlutfalls
án fyrirvara í undantekningartilfellum.
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður,
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörs- og/
eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi,
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á
starfsumsokn@gmail.com.

6%2+&2!3!,!. LEITAR AÈ ÎÚUGUM SÎLUMANNI TIL STARFA
Å VERSLUN OKKAR 3TARÙÈ FELUR Å SÁR ÖJËNUSTU OG SÎLU TIL
VIÈSKIPTAVINA UPPLÕSINGA OG R¹ÈGJÎF 6INNUTÅMI ER ALLA VIRKA
DAGA FR¹ KL  p  OG EINHVERJA LAUGARDAGA 6IÈ
LEITUM AÈ METNAÈARFULLUM EINSTAKLINGI SEM HEFUR GAMAN AF
MANNLEGUM SAMSKIPTUM 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA REYNSLU
Å SÎLU VERKF¾RA VÁLA OG REKSTRARVARA TENGDUM IÈNAÈI

5MSËKNIR SENDIST ¹ THM VFSIS FYRIR  MAÅ NK

Sérfræðingur
í verkfræði raforkumála

Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings við
eftirlit með framkvæmd raforkulaga.
Helstu verkefni:
Hlutverk Orkustofnunar er að
vera stjórnvöldum til ráðuneytis
um orku og auðlindamál,
standa fyrir rannsóknum á
orkubúskap og orkulindum

t&GUJSMJUNF§¢WÓB§GZSJSULJTFNTUBSGBTBNLWNUSBGPSLVMÚHVN
GVMMOHJ¢FJNTLJMZS§VNTFNVNTUBSGTFNJ¢FJSSBHJMEB 
SFHMVHFS§VNPHÚ§SVNIFJNJMEVN
t&GUJSMJUNF§H§VNSBGPSLVPHBGIFOEJOHBSÚSZHHJ
tÈUUUBLBÓTUBSmSBGPSLVIØQTPSLVTQÈSOFGOEBS
t'BHMFHB§TUP§WJ§TUKØSOWÚMEWFHOBVNTBHOB FGUJSGZMHOJPH¢SØVOBS

þjóðarinnar, safna og miðla

MBHBVNIWFSmT

gögnum um orkumál, vinna

t4BNTLJQUJWJ§FSMFOEBSFGUJSMJUTTUPGOBOJSPHTBNUÚLÈTWJ§JSBGPSLVFGUJSMJUT

áætlanir til lengri tíma og stuðla

tKØOVTUBPHVQQMâTJOHBHKÚGÈTWJ§JSBGPSLVFGUJSMJUT

að samvinnu á sviði orkumála og

t6NTKØONF§ÚnVOPHNJ§MVOHBHOBÈTWJ§JSBGPSLVNÈMB

rannsókna innan lands og utan.

)GOJTLSÚGVS
t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSm IFMTUÈTWJ§JSBGNBHOTWFSLGS§J

Á Orkustofnun
starfa sérfræðingar með
umfangsmikla reynslu og byggir
stofnunin á víðtækri færni og
menntun þeirra.

tFLLJOHÈPSLVNÈMVN TÏSTUBLMFHBÈTWJ§JSBGPSLV
t3FZOTMBBGTBNTLJQUVNPQJOCFSSBSTUKØSOTâTMVPHPSLVJ§OB§BSJOT
t4KÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN

Markaðsstofa
Hafnarfjarðar
Vilt þú taka þátt
í spennandi
verkefni?
Leitað er að verkefnastjóra til að leiða undirbúning að stofnun Markaðsstofu Hafnarfjarðar
í samstarfi við undirbúningshóp sem skipaður
er fulltrúum íbúa, atvinnulífsins í Hafnarfirði og
Hafnarfjarðarbæjar.
Um er að ræða tímabundið starf í sex mánuði frá
maí til október og þarf viðkomandi að geta hafið
störf sem fyrst.

UMRÆÐUFU
UMRÆÐUFUNDUR
• Uppbygging tengslanets atvinnulífs
j AFNARBORG
H
Í HAFNARBORG
• Öflun og greining gagna
RIÐJUDAGIN
RIÐJUDAGINN
• ÞRIÐJUDAGINN
Skipulagning
og stofnun Markaðsstofunnar
17. MARS KL. 17.15

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
• Þarf að hafa brennandi áhuga á verkefninu
• Að þekkja vel til í Hafnarfirði er kostur
• Þarf að geta hafið störf strax
Tekið er við umsóknum á netfangið
markadsstofa@hafnarfjordur.is
til 13.maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Steinunn Þorsteinsdóttir
upplýsingafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, í síma 585
5500 eða á steinunn@hafnarfjordur.is.

t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLVFSTLJMZS§JPH¢FLLJOHÈFJOV
OPS§VSMBOEBNÈMJTLJMFH
t)mMFJLJUJMB§LPNBGSÈTÏSFGOJÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJ
tFLLJOHÈSFLTUSBSVNIWFSmPSLVJ§OB§BSJOTTLJMFH
t3BGPSLVFGUJSMJUJ§FSTBNTUBSGTWFSLFGOJUFZNJTTUBSGTNBOOBWJ§
0SLVTUPGOVOPHHFSJSLSÚGVVNIGOJUJMSÓLSBTBNTLJQUBPH
TWFJHKBOMFJLBÓTUBSm
-BVOHSFJ§BTUTBNLWNUTBNOJOHVNGKÈSNÈMBSÈ§VOFZUJTWJ§WJ§LPNBOEJ
stéttarfélag.
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS(V§OJ"+ØIBOOFTTPOPSLVNÈMBTUKØSJ 
TÓNJ OFUGBOHHVEOJBKPIBOOFTTPO!PTJT

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík
www.os.is

facebook.com/commaIceland

6NTØLOJSNF§VQQMâTJOHVNVNNFOOUVOPHGZSSJTUÚSGCFSJTUUJM(V§OâKBS
ØSTEØUUVSTUBSGTNBOOBTUKØSB0SLVTUPGOVOBS (SFOTÈTWFHJ 3FZLKBWÓL
F§BÈOFUGBOHHE!PTJTFJHJTÓ§BSFONBÓ
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§

0SLVNÈMBTUKØSJ

Markaðsstofa Hafnarfjarðar mun verða leiðandi í
að gera Hafnarfjörð að öflugum valkosti fyrir fólk
og fyrirtæki til búsetu, atvinnu og afþreyingar.
Með eflingu samstarfs íbúa, fyrirtækja, félaga og
bæjaryfirvalda verður Markaðsstofan enn fremur
vettvangur skoðanaskipta um hvernig gera má
góðan bæ enn betri.

Pizza Bager
til Øst Grønland

1974


2014

Pizzabager søges til vor pizzeria i Øst Grønland, Tasiilaq, med ansættelse
snarest muligt. inkl. ud/hjemrejse / logi. Kontakt os endeligt for nærmere
infomation om lønforhold http://www.arcticwonder.com
Arctic Wonderland Tours, Boks 511, 3913 Tasiilaq,
Mike eller Per Nicolaisen, e-mail:mike@arcticwonder.com, 00299 598711
Arctic Wonderland Tours in Tasiilaq is currently seeking a pizza baker,
to start as soon as possible.
Please contact us for further information on above reg. lodge, pay, travel.
Arctic Wonderland Tours, Tasiilaq www.arcticwonder.com

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulunduðum starfsmanni í 75% starf í mötuneyti okkar. Unnið
er alla virka daga frá kl. 07:00 – 13:00 og þarf viðkomandi að
geta hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings milli Eflingar og
Reykjalundar.
Umsóknarfrestur er til 16. maí 2015
Nánari upplýsingar gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir,
mannauðsstjóri í síma 585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Framkvæmdastjóri sölusviðs
Arctic Adventures (adventures.is) er eitt stærsta afþreyingarfyrirtæki á Íslandi og selur ferðir til ferðamanna um
heim allan með áherslu á vistvæna ferðamennsku í einstakri náttúru Íslands. Arctic Adventures er stór öﬂugur
vinnustaður með yﬁr 100 starfsmenn og er um að ræða opinn, skemmtilegan og ævintýralegan vinnustað. Velta
samstæðunnar er um 1500 m.
Nú leitar fyrirtækið að öﬂugum framkvæmdastjóra sölusviðs sem getur leitt sölu fyrirtækisins með krafti og
metnaði. Við hvetjum konur jafnt sem karla með reynslu af sölustjórnun og drífandi áhuga á sölu og markaðsmálum
til þess að sækja um starﬁð.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg sölustjórnun og verkefnastýring nýsölu
• Skipulagning og eftirfylgni söluherferða
• Gerð söluáætlana og árangursmælingar
• Greining sölutækifæra
• Öﬂun nýrra viðskiptasambanda og viðhalda
núverandi viðskiptasamböndum
• Er yﬁrmaður sölusviðs með um 18 starfsmenn

• 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 11.maí næstkomandi

Ráðningarþjónusta

Fljúgðu með okkur á vit ævintýranna!

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Bókasafn Mosfellsbæjar
Laust er til umsóknar 50% starf þjónustufulltrúa.
Starfsemi og þjónusta Bókasafns Mosfellsbæjar er fjölbreytt og í sífelldri endurskoðun.
Listasalur Mosfellsbæjar er hluti af Bókasafninu.
Leitin beinist að áhugasömum starfsmanni, sem getur
haﬁð störf 1. júní 2015 (ekki sumaraﬂeysing).
Námskröfur: Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Starﬁð felst fyrst og fremst í afgreiðslu og upplýsingaþjónustu, en einnig vinnu við menningarviðburði og
ﬂeira. Starfstími er þriðjudaga til föstudaga frá klukkan
13 til 18.
Við leitum að starfsmanni sem
• hefur góða tölvukunnáttu og þekkingu á stafrænni
upplýsingaleit,
• er hugmyndaríkur og ábyrgur,
• tekur virkan þátt í að endurskoða, skipuleggja og
þróa starfsþætti,
• hefur góða hæﬁleika til samstarfs við aðila innan safns
og utan,
• getur unnið sjálfstætt og með öðrum,
• hefur sveigjanleika til að takast á við fjölbreytt verkefni,
• er tilbúinn að sækja námskeið; einkum þau er varða
bókasafnskerﬁð Gegni.
Við leitum að starfsmanni
• með jákvætt lífsviðhorf,
• sem er stofnuninni og samstarfsaðilum trúr,
• sem er góður samstarfsfélagi,
• með metnað fyrir sjálfan sig og stofnunina.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi STAMOS og
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Vegna aukinna umsvifa og stækkunar félagsins óskar Þyrluþjónusta HELO eftir að ráða
metnaðarfulla og drífandi einstaklinga til starfa.

Framkvæmdastjóri
Leitað er að einstaklingi með haldbæra reynslu og þekkingu á rekstri og stjórnun.

Starfs- og ábyrgðarsvið
· Dagleg stjórnun og yﬁrumsjón með rekstri
· Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi fyrirtækisins
· Stefnumótun og áætlanagerð
· Framkvæmd og eftirfylgni rekstrar- og fjárhagsáætlana
· Starfsmannastjórnun

Hæfniskröfur
· Menntun er nýtist í starﬁ
· Reynsla af stjórnunarstörfum skilyrði
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
· Góð almenn tölvukunnátta
· Stjórnunar- og leiðtogahæﬁleikar
· Reynsla og þekking á ﬂugrekstri eða sambærilegu kostur

Sölu- og þjónustufulltrúi
Leitað er að þjónustulunduðum og liprum einstaklingi og er reynsla
af ferðamannaþjónustu mikill kostur.

Starfs- og ábyrgðarsvið
· Sala á ferðum
· Símsvörun og bókanir
· Umsjón með markaðssetningu á samfélagsmiðlum
· Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
· Reynsla af sölustörfum
· Rík þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Góð almenn tölvukunnátta
· Reynsla af markaðsstörfum æskileg

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2015.
Nánari upplýsingar um starﬁð gefur Marta Hildur Richter,
forstöðumaður Bókasafns Mosfellsbæjar í síma 566 8434.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf og
annað sem máli skiptir, berist á netfangið mhr@mos.is.
Nánari upplýsingar um Bókasafnið má ﬁnna á heimasíðu
safnsins: www.bokmos.is.

Þyrluþjónustan HELO býður fjölbreytt úrval ævintýralegra ferða bæði fyrir
hópa og einstaklinga. Við sérhæfum okkur í VIP ﬂugi og þjónustu.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Verkfræðingur – Tæknifræðingur
The Embassy of Canada in Reykjavík is looking
to hire an

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ĂŶĚŽŶƐƵůĂƌƐƐŝƐƚĂŶƚ

Verkfræðistofan Víðsjá ehf óskar eftir að ráða Verkeða tæknifræðing á byggingasviði til starfa.
Starfssvið er fyrst og fremst hönnun burðarvirkja
og/eða lagna.
Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist á vidsja@vidsja.is.

&ŽƌĚĞƚĂŝůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƉŽƐŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐƉůĞĂƐĞǀŝƐŝƚŽƵƌǁĞďƐŝƚĞĂƚǁǁǁ͘ĐĂŶĂĚĂ͘ŝƐ

Starfsmaður óskast til Efnarásar ehf.

BÝRÐ ÞÚ YFIR
METNAÐI OG
ÚTSJÓNARSEMI?
Rótgróið matvælafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir harðduglegum starfskrafti
til að sjá um eina framleiðsludeild fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur,
útsjónarsamur og reglusamur.
Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun
og eða reynslu sem nýtist í starfi.
Umsóknarfrestur er til 8. maí n.k.

• Um er að ræða starf við móttöku og úrvinnslu á raftækjum og spilliefnum.
• Um fullt starf er að ræða.
• Nauðsyn á góðri íslensku kunnáttu og gott ef viðkomandi hefur kunnáttu í ensku og norðurlandamáli.
• Einnig gott ef viðkomandi hefur lyftararéttindi.

Móttökuritari á Leitarstöð
Krabbameinsfélagsins

Umsóknir skulu sendar starf@efnaras.is
Efnarás ehf. er fyrirtæki sem er sérhæft í förgun og endurvinnslu spilliefna og raftækja.
Fyrirtækið var stofnað á þessu ári utan um spilliefna-og raftækjadeild Hringrásar hf. og er í
eigu Hringrásar. Starfsmenn eru 11 og er starfsemin að Klettagörðum 7 í Reykjavík auk þess
sem fyrirtækið hefur aðstöðu á Akureyri og Reyðarfirði til móttöku á raftækjum og spilliefnum.

Umsóknir sendist á netfangið pb@vrg.is

EFNARÁS
ENDURVINNSLA

Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands óskar eftir að ráða
móttökuritara í 80% starf. Starﬁð felst að mestu leyti í
almennri móttöku og símsvörun á Leitarstöð.
Gerð er krafa um góða framkomu, góða þjónustulund,
hæfni í mannlegum samskiptum og tölvukunnáttu m.a.
m.a. í word og excel. Einnig er gerð krafa um góða
íslenskukunnáttu og kunnáttu í erlendu tungumáli t.d.
ensku.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Þorsteinsdóttir
hjúkrunarframkvæmdastjóri í síma 540 1900 eða í
tölvupósti siggath@krabb.is
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Leitarstöðvar
Krabbameinsfélagsins, Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík merkt
“Móttökuritari Leitarstöð“ eða á netfangið
atvinna@krabb.is fyrir 11.maí 2015.

Leitarstöð Krabbameinsfélagsins annast skipulega leit að krabbameini í
leghálsi og brjóstum. Gildi Krabbameinsfélags Íslands eru traust,
fagmennska, umhyggja og virðing

FORSTÖÐUMAÐUR
BÓKASAFNS HAFNARFJARÐAR
Hafnarfjarðarbær auglýsir lausa stöðu forstöðumanns Bókasafns Hafnarfjarðar. Bókasafnið er ein elsta og
mest sótta menningarstofnun Hafnarfjarðarbæjar og staðsett í hjarta bæjarins.
Helstu verkefni:
-

Rekstur og stjórnun bókasafnsins
Áætlanagerð og ábyrgð á fjármálum, þjónustu og innkaupum safnkosts
Starfsmannamál
Skipulagning og mótun viðburða og umsjón með fræðslu og miðlun
Þróun og innleiðing tækninýjunga
Þátttaka í stefnumótun og hugmyndavinnu
Samskipti og samstarf við stofnanir bæjarins

Menntunar- og hæfniskröfur:
-

Nánari upplýsingar
um starfið veitir
Marín Hrafnsdóttir,
menningarmálafulltrúi
í síma 585 5776 eða
marin@hafnarfjordur.is.

www.hafnarfjordur.is

Háskólagráða sem nýtist í starfi.
Háskólapróf á sviði bóksasafns- og upplýsingafræða æskilegt.
Stjórnunar- og rekstrarreynsla
Reynsla af starfi á almennningsbókasafni eða sambærilegu safni kostur.
Þekking á menningarstarfi.
Leiðtogahæfileikar
Samskipta- og samstarfshæfni, jákvætt viðmót og sveigjanleiki
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Þekking á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði
Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.
is. Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra stéttarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
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 viðkomandi til að sinna starfinu.

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 nemendahópum. 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.
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Sérkennsluráðgjafi
og verkefnastjóri
í grunnskóladeild

Grafa og grjót ehf. óskar eftir að ráða vana vélamenn á
beltagröfur og hjólagröfur. Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélapróf (meirapróf er kostur),vera stundvís og vinnusamur.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum sendist á
grafa@grafa.is. Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Grafa og grjót ehf. Is looking to hire experienced workers
on excavators. The person needs to have a valid license
on heavy machinery, be punctual, hard working and speak
English.

Menntasvið Kópavogsbæjar auglýsir eftir sérkennsluráðgjafa og verkefnastjó
verkefnastjóra
ef a
í
grunnskóladeild. Í Kópavogi eru starfræktir 9 grunnskólar með
ðu
um
m 4.550
550 nemendum
og um 450 kennurum og stjórnendum.

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI
Á AKUREYRI TIL LEIGU EÐA SÖLU
STRANDGATA 3
258 m2 húsnæði til leigu á besta stað í miðbæ Akureyrar,
við Ráðhústorgið.Inngangar og útstillingagluggar bæði
að austan og vestan. Mjög sýnilegt öllum sem fara um
miðbæ Akureyrar. Húsnæðið er innrét tað sem fataverslun , en áður hefur verið rekin veitingarstaður í
eigninni. Stór og sólrík verönd framan við húsnæðið
gefur mikla möguleika, og næg bílastæði eru í grennd.

Upplýsingar gefur Aðalsteinn Árnason
í síma 666 1077 eða á steinipc@gmail.com

&R¹B¾RT VIÈSKIPTAT¾KIF¾RI
Å +RINGLUNNI
2ËTGRËIN OG GL¾SILEG VERSLUN ¹ BESTA STAÈ Å
+RINGLUNNI TIL SÎLU
6ERSLUNIN SÁRH¾ÙR SIG Å SÎLU ¹ TÎSKUM
FYLGIHLUTUM OG KVENFATNAÈI
'ËÈ VIÈSKIPTASAMBÎND ÖEKKT MERKI
OG EIGIN INNÚUTNINGUR AÈ MESTU
%INFALDUR OG GËÈUR REKSTUR MEÈ
TRAUSTAN VIÈSKIPTAVINAHËP
6ERÈ OG AFHENDING SAMKOMULAG

PIPAR\TBWA • SÍA • 152104

Applications along with recommendations can be sent to
grafa@grafa.is before May 15th.

Sérkennsluráðgjafi

Verkefnastjóri
ri

Sérkennsluráðgjafi vinnur að stuðningi og
ráðgjöf við starfsfólk skóla vegna kennslu
nemenda sem þurfa sérstakan stuðning.
Sérkennsluráðgjafi vinnur í nánu samstarfi
við sérfræðiþjónustufulltrúa og starfsfólk
grunnskóladeildar og Traðar sem er skóla- og
skammtímaúrræði fyrir nemendur.

Verkefnastjóri tekur
kur virkan
vi
þ
þátt
át í stefnumótun
numótun
í málefnum grunnskólanna í Kópavogi og
hefur umsjón með ýmsum verkefnum er snúa
að faglegri ráðgjöf og rekstri grunnskólanna.
Verkefnastjóri grunnskóladeildar hefur leiðandi
hlutverk gagnvart þróun og nýbreytni í
skólastarfi í Kópavogi.

Helstu verkefni:
• Annast faglega ráðgjöf og stuðning við
foreldra, kennara og starfsfólk skóla vegna
barna er njóta sérfræðiaðstoðar eða
stuðnings og fylgir eftir greiningum.
• Þátttaka í greiningu og ráðleggur starfsfólki
skóla um kennslufræðilegar útfærslur og
einstaklingsnámskrár.
• Þátttaka í teymisfundum nemenda með
miklar sérþarfir, ráðgjöf til kennara og
foreldra.
• Kennsla í sérúrræðinu Tröð og þátttaka í
starfi og þróun þess ásamt eftirfylgni við þá
nemendur út í sína skóla.
• Fylgist með og miðlar nýjungum varðandi
málefni barna sem þurfa á sérfræðiaðstoð
og stuðningi að halda.
• Þátttaka í mótun fræðslu fyrir starfsfólk
grunnskóla á sínu sviði.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í vinnu við stefnumótun í
málefnum grunnskólanna.
• Fagleg ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk
grunnskólanna.
• Umsjón með mati og eftirliti með
skólastarfi.
• Yfirumsjón með starfsemi Dægradvalar
grunnskólanna.
• Vinna í teymi með öðrum starfsmönnum
grunnskóladeildar að lausn ágreiningsmála
milli skóla og heimilis.
• Þátttaka í skipulagningu fræðslu og annarra
viðburða sem grunnskóladeild sér um.
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur
verkefnastjóra.

Kröfur um menntun og reynslu fyrir bæði störfin
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á
•
grunnskólastigi skilyrði.
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og
•
kennslufræða eða önnur sambærileg
•
menntun æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í
starfi.
Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu
og riti.
Færni í mannlegum samskiptum og
skipulagsfærni.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2015 með ráðningu frá 1. ágúst 2015
Nánari upplýsingar veita Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs,
og Ragnheiður Hermannsdóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar, í síma 570 1600 og 894 1132.
Einnig má senda fyrirspurn á annabs@kopavogur.is eða ragnheidur@kopavogur.is.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

HUGASAMIR GETA ËSKAÈ EFTIR FREKARI
UPPLÕSINGUM MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA TÎLVUPËST ¹
KRINGLANVERSLUN GMAILCOM
kopavogur.is

__________ Útboð ___________
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

MALBIKUN 2015
Helstar magntölur eru:
Malbik
Útlögn
Fræsing

4.600 tonn
35.500 m2
5.100 m2

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endurgjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal
samband við skiptiborð í s: 5700500 eða í póstfang
olafur@hnit.is frá og með miðvikudeginum 6. maí
n.k.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn 20. maí 2015
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma. Verklok eru 1. ágúst 2015.

F.h. Strætó bs. er óskað eftir tilboðum í bílagasolíu
(dísilolíu) fyrir byggðasamlagið Strætó bs. EES
útboð.
Útboðsgögn á geisladiski eru seld á 5.000 kr., í
þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 26. maí 2015 kl. 14:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
13454
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

• Austurbæjarskóli og Langholtsskóli – eldhústæki,
útboð nr. 13499.
• Tryggvagata 19 – álgluggar og hurðir,
útboð nr. 13398.
• Málningarvinna í fasteignum Reykjavíkurborgar –
hverﬁ 1, 2, 3, Útboð nr. 13474.
• Málningarvinna í fasteignum Reykjavíkurborgar –
hverﬁ 4, 5, útboð nr. 13475.
• Málningarvinna í fasteignum Reykjavíkurborgar –
hverﬁ 6, 7, útboð nr. 13476.
• Málningarvinna í fasteignum Reykjavíkurborgar –
hverﬁ 8, 9, 10, útboð nr. 13477.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild
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ÚTBOÐ
Keﬂavíkurﬂugvöllur Malbikun akbrauta 2015
Útboð 15859

PIPAR\TBWA • SÍA • 152114

Veitingarekstur í Gerðarsafni
Gerðarsafn – Listasafn Kópavogs óskar eftir áhugasömum rekstraraðilum
til að taka að sér veitingarekstur í bjartri kaffistofu á neðri hæð safnsins.
Sá sem annast veitingarekstur þarf að:
• Bjóða upp á fjölbreyttar veitingar sem henta starfsemi safnsins.
• Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstri.
• Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera fær um að sinna
fjölbreyttum hópi gesta.
• Vera tilbúinn til að þróa reksturinn í takt við starfsemi safnsins
hverju sinni.
Gerðarsafn er opið alla daga nema mánudaga frá kl. 11.00–17.00.
Auk þess nær veitingareksturinn til veitingaþjónustu vegna útleigu
safnsins fyrir viðburði, fundi og veislur utan opnunartíma. Gerðarsafn
tilheyrir Listhúsi Kópavogs en undir þeim hatti eru einnig Salurinn,
Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs sem eru í
næsta nágrenni við safnið, ásamt Tónlistarsafni Íslands og Molanum,
ungmennahúsi Kópavogs. Sundlaug Kópavogs er skammt undan.
Áætlaður gestafjöldi menningarhúsanna á svæðinu á ársgrundvelli er
hátt í tvö hundruð þúsund manns. Rekstraraðili á jafnframt kost
á að semja við Kópavogsbæ um þjónustu við starfsfólk og aðra sem
njóta niðurgreiðslu á hádegisverði á virkum dögum.
Gert er ráð fyrir að rekstraraðili starfi með forstöðumanni Listhúss
Kópavogs og listrænum stjórnanda Gerðarsafns að því að setja
nýjan brag á veitingaþjónustu og ná til nýrra markhópa auk þeirra
sem fyrir eru. Tekið er á móti öllum umsóknum með opnum huga.

Gerðarsafn stendur fyrir metnaðarfullri sýningardagskrá með
megináherslu á nútíma- og
samtímalist í glæsilegri byggingu
á besta stað í Kópavogi nærri
Kópavogskirkju.
Safnið var reist í minningu Gerðar
Helgadóttur myndhöggvara og
var opnað árið 1994. Í Gerðarsafni
eru á hverju ári haldnar um 10
sýningar af fjölbreyttu tagi, ásamt
frekari viðburðadagskrá.
Þrír sýningarsalir eru í safninu,
tveir á efri hæð og fjölnota
sýningarsalur ásamt sólríkri kaffistofu í glerbyggingu á neðri hæð.
Stefnt er að því að útbúa á árinu
fræðslurými á neðri hæðinni fyrir
yngri gesti og fjölskyldufólk.

Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óskar eftir tilboðum í verkið: Keﬂavíkurﬂugvöllur -Malbikun akbrauta 2015
Verkið felst í yﬁrlögn - og viðgerðum malbiks á þremur akbrautum og ﬂugbraut 11-29 á Keﬂavíkurﬂugvelli.
Yﬁrlögn er 5 cm þykkt lag af fullþjöppuðu malbiki. Viðgerðir
felast í því að (1) fræsa 4,5m lás í jaðri þess yﬁrborðs akbrauta
sem leggja skal yﬁr og leggja nýtt malbik í lás og yﬁr núverandi
yﬁrborð og (2) fræsa 5 cm niður í núverandi yﬁrborð vegna
slitlagsviðgerða og leggja nýtt malbik í staðinn.
Um er að ræða akbraut SIERRA-2 og KILO-2 en slitlagsviðgerðir
eru á ﬂugbraut 11-29 ásamt ﬂeiri viðgerðum á akbrautum
SIERRA, KILO og NOVEMBER.
Verktaki framleiðir malbik og leggur til allt efni sem til verksins
þarf ásamt ﬂatarfræsun og útlögn malbiks.
Helstu verkþættir og magntölur:
Malbiks útlögn
40.500 m2
Malbik
5.300 tonn
Flatarfræsun
13.600 m2
Verki skal að fullu lokið fyrir 14. júlí 2015.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðvikudaginn
6. maí 2015. Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þess óska þriðjudaginn 19. maí 2015 kl 14:00 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík.
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Áhugasömum er bent á að hafa samband við Örnu Schram forstöðumann Listhúss Kópavogs, fyrir 11. maí, í gegnum netfangið:
arnaschram@kopavogur.is.
Lárus Óskarsson
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Tískuvöruverslun

GATNAGERÐ
ERÐ Í MOSFELLSBÆ 2015

Frábært tækifæri til eigin reksturs!
Vinsæl tískuvöruverslun sem selur kvenfatnað og
fylgihluti. Góð ársvelta og miklir vaxtamöguleikar,
netverslun oﬂ. Verslunin er staðsett miðsvæðið í
Reykjavík í leiguhúsnæði sem hefur gott auglýsingargildi.

AÐALFUNDUR
Barnaheill - Save the Children á Íslandi
halda aðalfund þriðjudaginn 12. maí 2015
kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna
að Háaleitisbraut 13.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn eru hvat tir til að mæta.
Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Nánari upplýsingar í síma 787-7800

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ

Umhverﬁssvið Mosfellsbæjar
óskar eftir tilboðum í verkið:

Draumahús fasteignasala

Ã

Ármúli 8

Ã

414-4466

Yﬁrlagnir og viðgerðir gatna 2015
Um er að ræða viðgerðir á malbiki gatna og yﬁrlagnir á
götum í Mosfellsbæ.
Helstu magntölur eru:
Malbikun - yﬁrlögn 8.740 m²
Fræsun gatna
8.740 m²
Viðgerðir á malbiki 650 m²

JÖKLAFOLD 4
Opið hús á morgun, sunnudag frá kl. 13.30 til 14.30.
S

Hrafnista í Reykjavík – Utanhússviðgerðir
Tilboð óskast í utanhússviðhald á A- og G-álmu Hrafnistu í
Reykjavík. Verkið felst í því að háþrýstiþvo steypta ﬂeti, gera
við sprungur, múr- og steypuskemmdir, endurnýja glerfalslista,
hluta glers og mála húsin.
Útboðsgögn á rafrænu formi fást hjá Verkfræðistofunni Víðsjá
ehf – vidsja@vidsja.is
Tilboðum skal skila til Verkfræðistofunnar Víðsjár ehf,
Tryggvagötu 11, 101 Reykjavík fyrir kl 14 þann 13. maí 2015.

Magntölur geta tekið breytingum á verktíma í samráði við
verkkaupa. Verkinu skal lokið fyrir 1. ágúst 2015
Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, Þverholti 2, Þjónustuver 2.hæð, þriðjudaginn
5 maí 2015.
Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
19 maí 2015, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum er
þess óska.
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Til sölu neðri sérhæð í þessu vel staðsetta tvíbýlishúsi. Bílskúr
fylgir. Eignin er um 240 fm. Íbúðin er stofa, borðstofa, stórt eldhús,
allt að fjögur herbergi, gott baðherbergi o.fl. Þessi eign er spennandi kostur fyrir stóra fjölskyldu eða þá sem vilja hafa rúmt um
sig. Stutt í skóla. Mjög gott verð: 46.0 millj. Íbúðin getur losnað
fljótlega. Verið velkomin!

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín Orri Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 692 5002

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

*

100% þjónusta = árangur

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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ÞORRASALIR 9-11 - 201 KÓPAVOGUR

RAUÐARÁRSTÍGUR 41-105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 4. MAÍ KL. 17.00-17.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 4. MAÍ KL. 18.00-18.30

- Sér inngangur, mikið útsýni
- Glæsileg íbúð í fallegu fjölbýli
- Stæði í bílakjallara
- 25fm yﬁrbyggð verönd

- Vel staðsett, skemmtileg eign
- Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi
- Tvær stofur, stæði í bílakjallara
Hafðu samband

V. 38,9 millj.
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V. 39.8 millj.

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE

NADÍA KATRÍN BANINE

Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Sölufulltrúi. Sími 692 5002

N
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HÚ

SKORRADALUR – SUMARHÚS

BLÖNDUBAKKI 20 – 111 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 3. MAÍ KL.14:30-15:00. VALUR Á BJÖLLU

- Glæsilegur bústaður, mikið útsýni, mikill lofthæð.
- Þrjú svefnherbergi, opin stofa og eldhús
- Frábær staðsetning, stutt frá borginni
- Afhendist tilbúinn til innréttinga eða fullbúinn

- Rúmgóð 4.herb 122 fm íbúð á 3ju hæð
- Endurnýjað eldhús / nýtt parket
- Útleiguherbergi í kjallara 13.5 fm
- FRÁBÆR STAÐUR
- FÆST AFHENT INNAN 3JA MÁNAÐAR

Hafðu samband

V. 20.7-23.5 millj.

IÐ

OP

NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002
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HLÍÐARHJALLI 59 – 200 KÓP

Hafðu samband

ÍRIS HALL
Löggiltur fasteignasali Sími 512 4900

V. 29,9 millj.
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SÓLEYJARIMI 11 – 112 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 3.MAÍ KL.15:30-16:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 3.MAÍ KL.13:00-13:30

- Vel skipulögð 3ja herb 78 fm íbúð á 3ju hæð
- Glæsilegt útsýni til suðurs / suður-svalir
- Tvö ágæt svefnherbergi
- Rúmgott eldhús sem hefur verið endurnýjað
- LAUS UM MIÐJAN ÁGÚST

- Rúmgóð 3ja herb. 99 fm á 5.hæð
- Snyrtilegt fjölbýli með lyftu
- Stæði í bílgeymslu fylgir íbúð
- Glæsilegt útsýni af svölum
- ÍBÚÐ GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA

Hafðu samband

ÍRIS HALL
Löggiltur fasteignasali Sími 512 4900

V. 27,5 millj.
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SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

V. 32,9 millj.

S

HÚ

Hafðu samband

S

HÚ

RÁNARGATA 12A – 101 RVK

EINITEIGUR 1 EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ Í MOSFELLSBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. MAÍ KL. 14:30 - 15:00

OPIÐ HÚS SUNNUD. 3. MAÍ FRÁ KL. 16:00 TIL 16:30

- Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja í 101 Reykjavík
- Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðbænum
- Húsið hefur verið endurnýjað að innan og utan síðastliðin ár

- Einstaklega bjart og velviðhaldið 180.1 fm. einbýlishús, bílskúr með góðri innkeyrslu.
- Um er að ræða frábæra staðsetningu með fallegu útsýni yﬁr Esjuna, herbergi með
sér inngang fyrir unga fólkið.
- Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.

Verð: 36,9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

V. 49,9 millj.

BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

4
herb
rb
b.

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Guðmundsson Birkisdóttir
Sölumaður
Sölumaður
897 5930
663 4539

115 126m
26m2.2

OPIÐ
HÚS

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

4
herb..

Þórunn
Vilborg
Sigurðardóttir G. Hansen
Sölumaður
Fasteignasali
778 7707
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

126,6
m2.

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

2
herb.
herb

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

Axel
Guðnason
Sölumaður
820 6478

79,2
m2.

Opið hús mánudaginn 4. maí kl: 17.30-18.00

Vindakór 5-7

Langahlíð 21

Íbúð 403. Nýleg rúmgóð fjögurra herbergja íbúð
4. hæð. Sérinngangur. Merkt stæði í lokuðum
bílakjallara. Fallegt útsýni. Alrými er bjart með
eldhúsi og stofu.Eldhús með spónlagðri og
hvítri innréttingu.

Verð: 37.900.000
2
herb
herb.

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 3. maí kl: 15.00-15.30

OPIÐ
HÚS

519 5500

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

97,5
7,5
m2.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð með aukaherbergi í risi í fallegu húsi við Lönguhlíð 21.
Laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð: 28.500.000
OPIÐ
HÚS

7
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

374,6
m2.

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 3. MAÍ KL 14.00-14.30

Austurkór 65 - 203 Kópavogu
Þetta eru nýjar vandaðar íbúðir á útsýnisstað, inngangur snýr í
austur en stofa og svalir í vestur með stórkostlegu útsýni yﬁr
höfuðborgina, Snæfellsnesið og fjallahringinn til norðurs. Sjón
er sögu ríkari, verið velkomin.
- Tilbúnar til afhendingar strax -

Nýtt Verð: 35.500.000
OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

Tilboð óskast

TIL LEIGU

Brekkuás 21

Vatnsstígur 16
Glæsileg fullbúin útsýnisíbúð í lyftuhúsi á 3. og
efstu hæð í Skuggahverﬁnu. Fallegar innréttingar, vönduð tæki. Sér stæði í bílageymslu.
Gengið er inn í anddyri með góðum skápum.
ﬂísalagt.

Verð: 250.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað með möguleika á aukaíbúð. Húsið er á tveimur hæðum
með innbyggðum 41,5 fm bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið.

Verð: TILBOÐ

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

165,2
m2.

Opið hús sunnudaginn 3. maí kl: 16:00 -16:30

Hrauntunga 17
Einbýli á frábærum stað í Kópavogi sem
þarfnast endurnýjunar. Húsið er opið, bjart og
vel skipulagt með fjórum til ﬁmm svefnherbergjum á afmörkuðum svefnherbergisgangi. Stór stofa með fallegu útsýni.

Verð: TILBOÐ
Ein
Einin
býli
býlishús

Stefán
Sölumaður

781 5151

300
m2.

NÝBYGGING

Huldubraut

Lindargata 28

300 fermetra og að auki óskráð rými í kjallara
glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Huldubraut
í Kópavogi. Húsið skiptist eftirfarandi á 2 hæð:
Forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, hjónherbergi
með sérbaðherbergi og fataherbergi inn af.

Glæsilegar nýjar íbúðir í hjarta Reykjavíkur við Lindargötu. Íbúðirnar eru frá 45,3-91,4 afhentar fullbúnar með
gólfefnum, vönduðum innréttingum, ísskáp og uppþvottavél. Áætluð afhending ársbyrjun 2016.

Verð: 95.000.000

Brandur

Brandur

Sölumaður

Sölumaður

897 1401

Verð frá: 24.900.000

897 1401

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

3. maí 16:00 – 16:30

Jóhanna

Kristján

OPIÐ HÚS

Bjarni

4. maí 17:00 – 17:30

Austurkór 79

Ásvallagata 25

203 KÓPAVOGUR

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 60,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Nýleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi.

STÆRÐ: 74,7 fm

Gunnar

Arna

OPIÐ HÚS

Anton

Kristín

23.900.000

Rúna 695 9590

HERB:

3

STÆRÐ: 98 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Heyrumst

Hannes 699 5008
OPIÐ HÚS

36.4-37.9 M

3. maí kl. 15:00

Ljósakur 8

105 REYKJAVÍK

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 115,6 fm

Einstaklega falleg og björt íbúð á 5. og efstu
hæð við Þverholt. Lyftan gengur upp á fjórðu
hæð. Mikil lofthæð, gegnheilt parket, marmari á
baðherbergi, eignin tekin í gegn 2007

HERB:

3

Heyrumst

44.900.000

2. maí 16:00 – 16:30

FJÖLBÝLI

Einstaklega falleg og vönduð íbúð með sérinngangi í sex íbúðahúsi.Fallegt útsýni, stórar
VYDOLUVpUVPtßDßDULQQUpWWLQJDUtWDOVNDUµtVDUi
gólfum. Áltré gluggar.

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Hannes 699 5008
OPIÐ HÚS

43.500.000

4. maí 18:00 – 18:30

Rúgakur 1b

Þorrasalir 17

210 GARÐABÆR

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 85-124 fm

Falleg og björt íbúð með sérinngangi, gengið
beint inn af harðhæð, ásamt bílastæði í
lokuðum bílakjallara. Rúmgóð, sér fataherbergi,
stór svefnherbergi. Vandaðar eikarinnréttingar.

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

Tilbúnar til afhendingar*MÖGULEIKI Á 90%
LÁNI* Sérinngangur,aukin lofthæð, áltré glugJDU6WßLtEtODJH\PVOXI\OJLUµHVWXPtE~ßXP
11 íbuðir eftir

Heyrumst

Hannes 699 5008
OPIÐ HÚS

Magnús

Nýjar íbúðir afhentar í apríl 2015.
Stórglæsilegar nýjar lúxus íbúðir í litlu fjölbýli
með stæði bílageymslu. Vandaðar innréttingar,
granít borðplötur. Einungis 3 íbúðir eftir

28.100.000

3. maí 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 142,9 fm

Harpa

200 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

Þverholt 30

OPIÐ HÚS

Lára

Ástún 6

Björt, falleg og mikið endurnýjið 3ja herbergja
kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað í Vesturbæ
Reykjavíkur. Sameign snyrtileg og geymsla
fylgir íbúðinni. Verið velkomin í opið hús!

STÆRÐ: 105,3 fm

Þórey

3. maí 14:00 – 14:30

Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702
OPIÐ HÚS

Rúna

Heyrumst

Stefán 892 9966

44.800.000

3. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

31.9-39.9 M

3. maí kl. 17:00

Furugrund

Þorrasalir 37

200 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 108,5- 110,6 fm FJÖLBÝLI HERB: 3-4

STÆRÐ: 287 fm

Fjórar þriggja til fjögurra herbergja nýjar íbúðir
tJUyQXKYHU´6NLODVWIXOOE~QDUiQJyOIHIQD
Nálægð við Fossvogsdalinn og stutt í alla
þjónustu. Íbúðum fylgir stæði í bílskýli.

Einstaklega fallegt vandað og vel staðsett einEÚOLVK~VE\JJWPHßyVNHUWX~WVÚQL\´UK|fuðborgina og til fjalla. Innréttingar sérsmíðaðar
frá GKS. Möguleiki á 5 góðum svefnherbergjum.

HERB:

6

Heyrumst

Heyrumst

Stefán 892 9966

EINBÝLI

37.9-38.9 M

Hannes 699 5008

89.800.000

Stofnað 1988

Leirdalur 18 - Vogar

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Eiríkur Svanur
Sími: 520 2600
Sigfússon
Netfang: as@as.is
lögg. fasteignasali.
Heimasíða: www.as.is
s: 862-3377

VATNSLEYSTUSTRÖND 15 mín frá Hafnarﬁrði
Opið hús sunnudaginn 03. maí milli
kl. 17.00 & 18.00 Guðmundur tekur
á móti gestum.

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

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

Laxatunga 161
Opið hús sunnudag kl. 17.00 til 17.30

S

PIÐ

HÚ

O

S

Ú
ÐH
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Splunkunýtt og fallegt einbýli á einni hæð í Leirvogstungu.
Fjögur svefnherbergi og stórt opið alrými með eldhúsi, stofu
og borðstofu. Stærð 234,6 fm. Verð 56,9 m.
Uppl. Andrea s. 698-8101

Hefur þig dreymt um mjög stórt eldhús og stóran
rúmgóðan bílskúr ! Til sölu er stórt einbýlishús í
Vogunum í barnvænu umhverﬁ í aðeins 15 mínútna
akstursfjarlægð frá Hafnarﬁrði, frábært verð 37,5
millj. fyrir nýlegt einbýlishús, nánari upplýsingar
www.as.is

Rauðalækur 69
Opið hús sunnud. á milli 16.30 og 17.00

S

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

PIÐ

HÚ

O

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

Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð á eftirsóttum stað í Reykjavík. Hús nýlega viðgert og steinað.
Bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum stað.
Stærð 153,4 fm.
V. 49,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Hofgarðar 5
Opið hús sunnud. á milli 15.00 og 16.00

facebook.com//groups/skolahusid//

Verð 68. millj.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Í FERÐAÞJÓNUSTU >

Rekstur,
húsgögn,
Fasteign

fastborg@fastborg.is
Sími: 519 5500

Rauðarárstígur 36
105 Reykjavík
Tvennar svalir

O

Skólahúsið á Akureyri
Til sölu glæsilegt 3ja hæða hús í innbæ
Akureyrar að Aðalstræti 19, ásamt húsgögnum
og rekstri. Húsið er allt hið glæsilegasta og
hefur verið vel haldið við. Skólahúsið er með
8 herbergi í dag en hægt er að breyta því í 10
herbergi fyrir sumarið. Góð innkoma framundan
eða amk. 8-10 millj. á næstu 3 mánuðum. Velta
yfir árið er um 16-18. millj. og lág greiðslubyrði
á lánum. Hér er gott tækifæri fyrir þá sem vilja
breyta til og kaupa sér góðan rekstur. Stór lóð
með ýmsa möguleika. Húsið er leigt út til
nemenda á veturnar og til ferðamanna á sumrin.
Allar nánari uppl. eru hjá Borg Fasteignasölu.

Bókunarsíða er á www.airbnb.com

hildur@fastborg.is
Sími: 663-4539

ÚS

H
PIÐ

Fallegt einbýli á góðum stað á Seltjarnarnesi. Tvær stofur, 2-3
herb. og tvö baðherbergi. Fallegur garður með sólpall. Í garði
er 64fm hús sem hægt að nýta á ýmsan hátt. Stærð 257,7fm.
V. 64,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

Stærð: 56,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939
Fasteignamat: 17.400.000

Alpha

Óðinsgata 4
101 REYKJAVÍK

Opið
Hús

STÆRÐ: 79,1 fm
ATVINNUHÚSNÆÐI:
Húsnæðið er skráð í dag sem tannlæknastofa en mögulegt að breyta
því í íbúðarhúsnæði eins og
XSSKDµHJDUWHLNQLQJDUVHJMDWLO
um. Eign sem býður upp á mikla
möguleika.

29.500.000
Mánudaginn 4. maí kl. 17:30 - 18:00

Verð: 23.900.000

RE/MAX Alpha kynnir: Vel skipulögð íbúð með tveimur svefnherbergjum og tvennum svölum við
Rauðarárstíg í Reykjavík. Íbúðin sjálf er 56,6m2 og að auki er þvottahús og geymsla í risi. Baðherbergi
með sturtuklefa. Eldhús með retro innréttingu og útgengi á svalir.
Upplýsingar veitir Davíð Ólafsson 897 1533 eða david@remax.is

Heyrumst

Andri
Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali
897 1533
david@remax.is

Lögg. fasteignasali
Lögg. leigumiðlari
690 3111
andri@fastlind.is

