atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Spennandi starf
í Firðinum
Bæjarfréttir ehf auglýsa eftir ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingi til liðs við Gaflarann, vefmiðil og
bæjarblað í Hafnarfirði.
Gaflarinn kemur út tvisvar í mánuði en er einnig virk
frétta- og mannlífssíða á Netinu sem segir frá því
helsta í bæjarlífi Hafnfirðinga. Auglýst er eftir áhugasömum, kröftugum og skemmtilegum einstaklingi í
hálft starf til að byrja með, að sinna auglýsingasölu og
efnisöflun fyrir blaðið.
Áhugasamir hafi samband
við ritstjórn blaðsins,
ritstjorn@gaflari.is
og/eða laugi@prentun.is

Forstöðumaður innkaupaog rekstrarþjónustu
Fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða leiðtoga í starf
forstöðumanns innkaupa- og rekstrarþjónustu. Viðkomandi verður
hluti af stjórnendateymi sviðsins og mun bera ábyrgð á innkaupum
og rekstrarþjónustu Orkuveitusamstæðunnar.

Starfs - og ábyrgðarsvið
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi til
starfa á skrifstofu gæða og forvarna.
Meðal þeirra málefna sem skrifstofan fer með eru verkefni sem varða öryggi, gæði og eftirlit í heilbrigðisþjónustu,
lýðheilsu og forvarnir, réttindi sjúklinga, lífvísindi, sjúkraskrár og gagnasöfn í heilbrigðisþjónustu, starfsréttindi í
heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknir
Starﬁð felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna
svo sem samningu lagafrumvarpa og reglugerða og afgreiðslu stjórnsýsluerinda og álitsgerða og umsjón og eftirfylgni með framkvæmd laga. Einnig þátttöku í stefnumótun
í málaﬂokkum skrifstofunnar auk samskipta við Alþingi,
Eftirlitsstofnun EFTA, önnur stjórnvöld, stofnanir, hagsmunaaðila og einstaklinga.

Menntunar- og hæfniskröfur :
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Æskilegt er að umsækjendur haﬁ góða þekkingu eða
reynslu á sviði stjórnsýslu og stjórnskipunarréttar.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags
hæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Kostur er að umsækjandi haﬁ þekkingu á EES- og
Evrópurétti
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi
starfsumhverﬁ þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð
og sjálfstæði. Upplýsingar um starﬁð veita
Margrét Björnsdóttir staðgengill skrifstofustjóra
(margret.bjornsdottir@vel.is) og Áslaug Einarsdóttir
lögfræðingur (aslaug.einarsdottir@vel.is) í síma 545 8100.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og
fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur karla,
jafnt sem konur, til að sækja um störﬁn.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við
Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða í tölvupósti á póstfangið
postur@vel.is eigi síðar en 31. maí n.k. Tekið skal fram að
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum
störfum, með síðari breytingum.
Starﬁð verður veitt frá 1. september 2015 .
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Velferðarráðuneytinu, 8. maí 2015.

• Dagleg stýring einingarinnar
• Ábyrgð á innkaupum og útboðum
• Samningastjórnun sem tengist útboðum og innkaupum
• Samningagerð við birgja
• Eftirfylgni og ráðgjöf með innkaupareglum
• Rekstur fasteigna og lenda
• Rekstur bílamiðlunar
• Mótun stefnu og framtíðarsýnar
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Lögfræðingur

Menntunar - og hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði viðskipta- eða
verkfræði skilyrði
• Stjórnunarreynsla skilyrði
• Reynsla af innkaupastýringu skilyrði
• Reynsla af samningagerð kostur
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund, frumkvæði og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2015.

Við hvetjum bæði karla og
NRQXUWLODôVNMDXPVWDU¿ô

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.
Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
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MANNAUÐS- OG GÆÐASTJÓRI REYKJANESBÆJAR
Reykjanesbær óskar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf mannauðs- og gæðastjóra.
Mannauðs- og gæðastjóri leiðir daglegan rekstur, uppbyggingu og þróun mannauðs- og gæðamála innan sveitarfélagsins.
Um er að ræða spennandi starf á miklum uppbyggingartímum hjá sveitarfélaginu.
Helstu verkþættir:

Menntunar og hæfniskröfur:

- Ábyrgð á þróun og eftirfylgni starfsmannastefnu
Reykjanesbæjar.

- Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ

- Ábyrgð á stefnumótun í gæðamálum; mótun gæðastefnu og
undirbúningur gæða- og umbótastarfs.

- Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu

- Ábyrgð á helstu mannauðsferlum – þróun þeirra, innleiðingu,
þjálfun og umbótum.

- Framúrskarandi samskiptahæfni

- Ráðgjöf, eﬂing og stuðningur við
stjórnendur á öllum stigum sveitarfélagsins.

- Yﬁrgripsmikil reynsla af mannauðs- og/eða gæðamálum
- Reynsla og hæfni til að innleiða breytingar og stjórna þeim
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ
- Sjálfstæði, góð skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp

- Aðkoma að launasetningu og málum er tengjast starfsmati.
- Þátttaka í stefnumótun fyrir sveitarfélagið í heild.

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí n.k. Umsóknum skal skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar:
www.reykjanesbaer.is/stjornkerﬁ/laus-storf
Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Jakobína H. Árnadóttir, starfsþróunarstjóri, jakobina.h.arnadottir@reykjanesbaer.is.

Íþróttafulltrúi
og þjálfarar
Ungmennafélag Kjalnesinga auglýsir eftir
Íþróttafulltrúa og þjálfurum
Íþróttafulltrúi 50% starf
Ungmennafélag Kjalnesinga óskar eftir að ráða íþróttafulltrúa
sem sér um skipulagningu og framkvæmd íþróttastarfs á Kjalarnesi. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. ágúst.

Starfssvið:
• Skipulagning á íþróttastarfi félagsins
• Stefnumótun og verkefnastjórnun
• Forvarnarstarf
• Samstarf við önnur félög
• Samstarf við aðrar stofnanir á svæðinu

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði íþrótta- og tómstundamála
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfileika
• Frumkvæði
• Þjónustulund
• Samviskusemi

Auglýstar eru eftirfarandi þjálfarastöður:
Sundþjálfara
Frjálsíþróttaþjálfara
Knattspyrnuþjálfara
Þjálfara fyrir íþróttaskóla leikskólabarna
Þjálfara fyrir íþróttafjör
Þjálfarar þurfa að geta hafið störf 1. sept 2015.
Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist til
asdisformadurumfk@gmail.com fyrir 20. maí 2015.

Smiðir Óskast
Eir hjúkrunarheimili óskar

Rafvirki eða vélvirki

eftir starfsmanni í eldhús

Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfsmaður óskast í almenn eldhússtörf á
hjúkrunarheimilinu, þarf að geta haﬁð störf
strax.
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi.
Umsóknir berist til edda@eir.is
Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

Starfssvið:
Eftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.

Byggingarverktaki óskar eftir að ráða
duglega og metnaðarfulla smiði í
fjölbreytta vinnu við viðhald fasteigna á
höfuðborgarsvæðinu. Þurfa að geta
unnið sjálfstætt og byrjað fljótlega.
Nánari upplýsingar veitir Daníel í síma
8595900 eða á veffagið
husihus@husihus.is
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www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Sérfræðingur - viðskiptakerfi
7J§IÚGVNWFSJ§CF§JOVNB§MFJUBB§TÏSGS§JOHJNF§SFZOTMVBGWJ§TLJQUBLFSGVNÈVQQMâTJOHBULOJTWJ§
IKÈUSBVTUVPHÚGMVHVGZSJSULJ7J§MFJUVNB§TKÈMGTU§VNFJOTUBLMJOHJTFN¢SÓGTUÓLSFGKBOEJVNIWFSGJ
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t (SFJOJOHÈWFSLPHCSFZUJOHBCFJ§OVN
t 'PSSJUVOCSFZUJOHBPHHBHOBMFJ§SÏUUJOHBÓ
%ZOBNJDT"9
t "§TUP§BOPUFOEVSWJ§MBVTOWBOEBNÈMBUFOHE
%ZOBNJDT"9
t 7J§IBMEÈ%ZOBNJDT"9B§HBOHTTUâSJLFSGVN
t 'ZMHKBTUNF§PHMFZTBWBOEBNÈMVQQJUÓNB 
BGLBTUBHFUVPHTUÚ§VHMFJLB%ZOBNJDT"9

t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t -ÈHNBSLUWFHHKBÈSBSFZOTMBBG%ZOBNJDT"9
"YBQUB 4"1 /BWJTJPOF§BTBNCSJMFHVNLFSGVN
OPUFOEB¢KØOVTUBGPSSJUVO
t 3FZOTMBBG.48JOEPXT4FSWFS 4IBSFQPJOUPH42-
4FSWFSFSLPTUVS
t (Ø§TBNTLJQUBIGOJPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUB

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon
(torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir
(helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is fyrir 18. mai nk.
og þarf henni að fylgja ferilskrá.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

4UBSGJOVHFUBGZMHUGFS§BMÚHFSMFOEJT

Framkvæmdastjóri
Hlutverk sjóðsins er að veita
sjóðsfélögum elli- og örorkulífeyri og
eftirlátnum mökum þeirra og börnum
maka- og barnalífeyri.

Sjóðurinn er deildaskiptur;
samtryggingardeild og séreignadeild.

Lífsverk lífeyrissjóður óskar eftir að ráða öflugan framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t 4UKØSOVOPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ
t «CZSH§ÈGKÈSGFTUJOHVNPHBGLPNVTKØ§TJOT
t «CZSH§ÈMÓGFZSJTÞSTLVS§VNPHJ§HKBMEBTLSÈOJOHV
t 4BNTLJQUJWJ§JOOMFOEBPHFSMFOEBGKÈSWÚSTMVB§JMB
t 6QQMâTJOHBHKÚGUJMTUKØSOBS TKØ§GÏMBHBPHFGUJSMJUTB§JMB
t ÈUUUBLBÓTUFGOVNØUVO

t )ÈTLØMBQSØGTTÓWJ§TLJQUBGS§J WFSLGS§JF§BMÚHGS§J
.FJTUBSBQSØGFSLPTUVS
t 'BSTMTUKØSOVOBSSFZOTMB
t (Ø§JSTBNTLJQUBIGJMFJLBS
t 4LJQVMÚH§WJOOVCSÚH§PHGSVNLW§JÓTUBSGJ
t 3ÓLÈCZSH§BSUJMGJOOJOHPHGBHMFHVSNFUOB§VS
t FLLJOHPHSFZOTMBBGTUÚSGVNÈGKÈSNÈMBNBSLB§J
t 3FZOTMBBGMÓGFZSJTTKØ§TNÈMVNFSLPTUVS
t 3FZOTMBBGCSFZUJOHBTUKØSOVOPHTBNSVOBGFSMVNFSLPTUVS

Sjóðurinn veitir einnig lán til sjóðsfélaga.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna
á heimasíðu hans www.lifsverk.is
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér mat FME á hæfi framkvæmdastjóra eftirlitsskyldra aðila og lög nr. 129/1997
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is í síðasta lagi 20. maí 2015. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem
trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf og þarf umsækjandi að geta sýnt
fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa

Sveitarfélagið Ölfus
auglýsir laus störf

Starfslýsing:

Leikskólinn Akrar
• sérkennsla
Flataskóli
• ræsting

Sala og þjónusta á hjúkrunarvörum og lækningatækjum. Sjá
um kynningar og kennslu á sárameðferðarvörum, almennum
hjúkrunarvörum og lækningatækjum. Tilboðsgerð ásamt vinnslu
á útboðum í ofangreindum vörum.

Staðan er laus frá:

Álftanesskóli
• umsjónarkennsla á yngsta stigi
Hofsstaðaskóli
• ræsting

Samkomulag
Starfshlutfall:
60 -100%

Gerðar eru kröfur um:
•

Bæjarskrifstofur Garðabæjar
• þjónustufulltrúi

•
•
•

Hjúkrunarheimilið Ísafold
• hjúkrunarfræðingar/nemar

•
•

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Íslenskt hjúkrunarleyﬁ, en framhaldsnám sem nýtist í starﬁ er
kostur
3 – 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur.
Góð Íslensku- og enskukunnátta.
Hæfni til að koma fram, frumkvæði, sveigjanleiki og skipulögð
vinnubrögð.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð tölvukunnátta og þekking á outlook, word og excel.

Starfskjör:
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar:
Kolbeinn í síma 512 2800

Umsóknarfrestur er til:
15. maí 2015
www.gardabaer.is

Umsókn sendist til:
kolbeinn@hbv.is

Grunnskólinn í
Þorlákshöfn
Grunnskólakennari óskast
Grunnskólinn í Þorlákshöfn óskar eftir að ráða
tónmenntakennara fyrir næsta skólaár. Um er að ræða
kennslu í 70 % stöðu.
Einnig er hugsanleg kennsla við deild Tónlistarskóla
Árnesinga en deildin er til húsa í skólahúsnæði
grunnskólans. Upplýsingar um þá stöðu veitir Róbert
Darling skólastjóri í síma 482 1717 eða robert@tonar.is
Einnig vantar náms- og starfsráðgjafa í 50% starf.
Launakjör samkvæmt samningi KÍ.
Nánari upplýsingar um starfsemi skólans er á heimasíðunni, grunnskólinníþorlákshöfn.is
Allar nánari upplýsingar veita Halldór Sigurðsson,
skólastjóri, halldor@olfus.is og Jón H. Sigurmundsson,
aðstoðarskólastjóri, jon@olfus.is Síminn er 480-3850
Umsóknum skal skilað til Grunnskólans í
Þorlákshöfn fyrir 20. maí 2015.
Öllum umsóknum verður svarað þegar gengið hefur
verið frá ráðningu.
Skólastjóri
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Vantar þig nætur- eða dagvinnu?
Keyrsla.is óskar eftir bílstjórum bæði í sumaraﬂeysingar og
framtíðarstörf. Starﬁð felur í sér að keyra sendi- og lyftubíla á
höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni ásamt öðrum verkefnum.
Keyrsla.is er með fasta þjónustusamninga við fyrirtæki með
vörudreiﬁngu. Eins veitir keyrsla.is almenna sendibílaþjónustu.
Vinnutími er mismunandi eftir hverjum bíl fyrir sig.
Bæði leitum við eftir starfsmanni í næturvinnu og dagvinnu.

Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa.
Fjölbreytt vinna.
Umsóknir sendist á netfangið
rafstodin@simnet.is.

Hæfniskröfur:
- Sjálfstæð vinnubrög
- Hafa metnað í starﬁ
- Heiðarleiki og góð þjónustulund
- Heilsuhreysti
- Stundvís
- Ökuréttindi B fyrir sendibíla gott að hafa
líka (C1 – C1E) - Ökuréttindi B - C og C1E
fyrir lyftubíla

Rafstöðin ehf, Akranesi

Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni
Glæsibæ, óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til
starfa frá 1. sept 2015 eða eftir nánara samkomulagi í
allt að 80 % starfshlutfall.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
laeknastodin@laeknastodin.is fyrir 20.maí nk.

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starﬁð.
Umsóknarfrestur til 18. maí. Lágmarksaldur umsækjenda er 18 ár.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína á starf@keyrsla.is
Frekari upplýsingar veitir Tómas A. í síma 820-3283

Nánari upplýsingar veitir
Kristín Ólafsdóttir deildarstjóri á
kristin@laeknastodin.is
Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík
· sími: 5356800 · fax: 5356805

Iðgjaldafulltrúi
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga óskar eftir að ráða fulltrúa í iðgjaldadeild sjóðsins. Við leitum að öflugum aðila sem er
talnaglöggur og góður í samskiptum. Viðkomandi þarf að vera opinn fyrir nýjungum og með góða skipulagshæfni.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Móttaka og skráning iðgjalda
Ráðgjöf og samskipti við launagreiðendur
og sjóðsfélaga
Mánaðarleg uppgjör iðgjalda
Innheimta
Afstemmingar
Önnur tilfallandi verkefni

Viðurkenndur bókari eða háskólapróf í viðskiptafræði
Haldgóð starfsreynsla hjá lífeyrissjóði, í launabókhaldi eða bókhaldi
Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að taka saman upplýsingar og greina
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Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2015.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
t.is

BL bílaumboðið leitar að kraftmiklu fólki til starfa
Hjá BL starfa rúmlega 150 starfsmenn auk samstarfs- og umboðsaðila um allt land
en félagið er með söluumboð fyrir BMW, Land Rover, Nissan, Hyundai, Subaru,
Renault, Dacia og Isuzu.
Starfsmaður í akstursþjónustu
Finnst þér gaman að vera á ferðinni? Við leitum að ábyrgum aðila á besta aldri til að sinna fyrir okkur akstursþjónustu.
Um er að ræða akstursþjónustu með viðskiptavini vegna bílaviðgerða og einnig keyrsla með gögn og fleira.
Afburða samskiptafærni er skilyrði. Vinnutími er frá kl. 08-18.
Starfsmaður í þjónustuver
Hefur þú áhuga á bílum og bílavarahlutum? Þá gæti þetta verið starf fyrir þig. Við leitum að aðila með mikla þjónustulund og mjög góða tölvufærni í þjónustuverið okkar. Þú þarft ekki að vera bifvélavirki en áhugi á bílum og þekking á
grunnhugtökum er skilyrði. Starfið fer mikið fram í gegnum síma og tölvu. Vinnutími frá kl. 8/9-17/18.
Starfsmaður á skrifstofu
Ef þú hefur gaman af góðu skipulagi og ert talnaglöggur gæti þetta verið starf fyrir þig.
Starfið felst í umsjón með skráningargögnum nýrra bíla, tryggingum þeirra og verkbeiðnum
þeim tengdum. Viðkomandi hefur umsjón með samræmingu vinnubragða milli deilda
ásamt annarri bókhaldsvinnu og tilfallandi vinnu tengdri tollamálum. Vin
nnutími er frá kl. 9-18.
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Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is
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m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
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Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu. Einn forstöðumaður er yﬁr svæðinu og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd sem markar þjónustunni stefnu í samvinnu við
þá sem málið varðar. Lögð er áhersla á heildarsýn í málefnum einstaklinga
og fjölskyldna. Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf,
sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og
málefni fatlaðs fólks.

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

Sálfræðingur óskast til starfa
Staða sálfræðings hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings er
laus til umsóknar. Starﬁð er hvort tveggja á sviði skólaþjónustu og
félagsþjónustu. Aðsetur þjónustunnar er í Hveragerði.

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

Starfssvið sálfræðings :
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik- og grunnskóla.
• Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála
sem upp koma.
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og
eftirfylgd mála.
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk skóla.
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta þjónustu
barnaverndar.
Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarﬁ við kennsluráðgjafa,
félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu og
aðra sérfræðinga. Sérfræðingar skóla- og velferðarþjónustu starfa
í kraftmiklu starfsumhverﬁ þar sem fagmennska, áreiðanleiki og
vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Menntunar- og hæfniskröfur :
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Færni í samskiptum
• Hæfni í þverfaglegu samstarﬁ
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015
Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2,
810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með
umsóknum skal fylgja greinargóð ferilskrá um fyrri störf
umsækjanda og menntun. Einnig fylgi stutt greinargerð um faglega
sýn viðkomandi í starﬁ sálfræðings. Í samræmi við jafnréttisstefnu
sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um
störﬁn. Nánari upplýsingar veita: María Kristjánsdóttir
forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings netfang
maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri og
kennsluráðgjaﬁ, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

Gjaldkeri

Útibú Íslandsbanka
á Akureyri
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.

Við leitum að gjaldkera í útibú Íslandsbanka á Akureyri. Viðkomandi þarf að vera áhugasamur
og hafa metnað og vilja til að veita viðskiptavinum okkar úrvalsþjónustu.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar:

• Gjaldkerastörf og uppgjör sjóðs

• Þjónustulipurð

• Að veita framúrskarandi þjónustu

• Frumkvæði

Ingi Björnsson, útibússtjóri, 440 3802,
ingi.bjornsson@islandsbanki.is

• Geta unnið undir álagi
• Nákvæmni og talnaskilningur

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningastjóri, 440 4172,
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is > Um Íslandsbanka > Vinnustaðurinn

Félagsheimilið Húnaver
Hússtjórn Húnavers og Húnavatnshreppur óska efir húsverði eða umsókn frá
aðilum sem vilja taka að sér rekstur félagsheimilisins Húnavers.

Starfsmaður
í mötuneyti
Hellisheiðarvirkjunar

Óskað er eftir upplýsingum um bakgrunn og reynslu
umsækjenda, sem og hugmyndum um það hvernig
umsækjandi hyggst nýta húsið til eflingar ferðaþjónustu,
menningar- og félagslífs

Umsóknarfrestur er til 30. maí næstkomandi.

Félagsheimilið Húnaver er byggt árið 1957 og er 601 m2
að grunnfleti, ásamt 88 m2 íbúð. Félagsheimilið skiptist í
anddyri með miðasölu, forsal, snyrtingar, fatageymslu og
fundarherbergi. Þá er eldhús með uppþvottavél, bakaraofni
og öðrum helstu eldhústækjum og áhöldum. Samkomusalur
er í húsinu. Jafnframt er leyfi fyrir allt að 56 manns í svefnpokagistingu.

Nánari upplýsingar:

Skila skal umsóknum á skrifstofu Húnavatnshrepps,
Húnavöllum 541 Blönduós, eða með að senda umsókn
í tölvupósti á netfangið einar@hunavatnshreppur.is.

Einar Krisján Jónsson sveitarstjóri í síma 452 4661 og
842 5800 eða formaður hússtjórnar Pétur Pétursson
í síma 452 4349 og 821 4349.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða umsókn sem er
eða hafna öllum.

Húnavatnshreppur og Hússtjórn Húnavers

Félagsheimilið Húnaver er staðsett á mótum Svartárdals
og Langadals þar sem þjóðvegur 1 liggur upp Vatnsskarð.
Í Húnaveri hefur verið rekin verslun, veitingasalur og
svefnpokapláss. Við Húnaver eru mjög góð tjaldstæði með
rafmagni, snyrtingum og sturtuaðstöðu. Ásamt þessu fylgir
Húnaveri fjárhús/hesthús alls 184 m2 og hlaða sem er 127 m2.

Við leitum að duglegum og jákvæðum einstaklingi í mötuneyti Orkuveitu Reykjavíkur
í Hellisheiðarvirkjun. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf sem fyrst.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Starfssvið
• Umsjón með matstofu í Hellisheiðarvirkjun
• Undirbúningur og framreiðsla á mat
fyrir starfsfólk

Hæfnikröfur
• Kunnátta í matargerð skilyrði

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 5 - 1 0 1 7

• Önnur verkefni í mötuneyti

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 74358 3/15

• Uppvask, þrif og frágangur

• Reynsla af vinnu í mötuneyti eða
sambærilegu starfi mjög æskileg
• Hæfni í samskiptum og mjög
góð þjónustulund

VERKEFNASTJÓRI

• Sjálfstæð vinnubrögð

Rekstrarstýring Icelandair leitar að öflugum verkefnastjóra til starfa

• Almenn tölvukunnátta

Meginhlutverk rekstrarstýringar er að styðja við stjórnendur Icelandair svo þeir nái þeim markmiðum
sem fyrirtækið hefur sett sér. Eins leitar rekstrarstýring stöðugt leiða til að bæta rekstur félagsins
með bætta þjónustu, sveigjanleika og hagræðingu að leiðarljósi.

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

Við hvetjum karla sérstaklega
WLODôVNMDXPVWDU¿ô

STARFSLÝSING:
Taka þátt í að þróa umbótastarf hjá Icelandair
(Lean)
Q Leiða vinnu stöðugra umbóta á helstu
þjónustuferlum
Q Stýra umbótavinnustofum og fylgja á eftir
umbótaverkefnum
Q Þátttaka í vinnuhópum
Q Ný umbótaverkefni og eftirfylgni þeirra
Q

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf í verk-, tækni-, eða viðskiptafræði
Q Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar
Q Góðir stjórnunarhæfileikar
Q Greiningarhæfni
Q Hæfni til að vinna í hóp
Q Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Q Frumkvæði og dugnaður
Q

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi.
Lögð er áhersla á framúrskarandi samskiptahæfileika og viðkomandi þarf að hafa brennandi
áhuga á að ná góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.
Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Starfsvettvangur er aðallega í höfuðstöðvum Icelandair í Reykjavík en einnig að hluta til
á starfsstöðvum félagsins á Keflavíkurflugvelli.

Nánari upplýsingar veita:
Hlynur Elísson I hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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

+ Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á

www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 17. maí 2015.
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Vélstjóri

Sölumaður
í verslun

FRAKKLANDI, EURONOR

Euronor er útgerðarfyrirtæki
sem rekur 2 frystitogara
með 2990 HP aðalvél og 4
Ísﬁsktogara með 2000-2400
HP aðalvél. Útgerðin er
staðsett í Boulogne Sur Mer
í Norður Frakklandi. Veiðar
eru mest stundaðar á ufsa
í Norðursjó en einnig eru
einhverjar veiðiheimildir af
þorski í Barentshaﬁ.

Euronor óskar eftir að ráða yﬁrvélstjóra og undirvélstjóra
til starfa á skip félagsins. Um framtíðarstarf er að ræða en
ennfremur vantar vélstjóra til aﬂeysinga.

Óskum eftir að ráða sölumann í verslun
með vörur fyrir iðnaðarmenn og heimili.

Hæfniskröfur
•
Skilyrði að geta unnið sjálfstætt
•
Réttindi yﬁrvélstjóra VF I eða VF II
•
Réttindi undirvélstjóra VS II
•
Góð enskukunnátta
•
Snyrtimennska
•
Hæfni í mannlegum samskiptum
•
Reglusemi skilyrði

Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður.
Reynsla af sölustörfum æskileg.
Grunnlaun: 500 þúsund krónur á mánuði.

Um er að ræða framtíðarstarf!
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
fyrir 14. maí á netfangið: vinna059@gmail.com

Umsóknir berist til Jóhannesar Þorvarðarsonar
joivarda@euronor.org

Viltu bætast í hópinn
Sendu okkur umsókn!

FjölbreyƩ störf hjá alþjóðlegu
upplýsingatæknifyrirtæki
Hjá AGR starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf fyrir
alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Copywriter - English
The job includes writing content for marketing collateral, online marketing and software manuals
Candidate should be willing to extend his knowledge on supply chain management and ERP systems
Responsibilities include supporting marketing and development departments to create relative content
Native proficiency in english is a requirement
Experience in the field of supply chain management or SEO is an advantage

Kerfisstjóri
Fjölbreytt starf við samþættingu og rekstur Microsoft lausna
Reynsla af rekstri og þjónustu á Microsoft umhverfi er æskileg
Æskileg þekking á MS SQL, Azure, AD, IIS, Exchange, PowerShell og Office
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi

SQL sérfræðingur

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag
landsins og þar starfa um 2000 manns. Áhersla er
lögð á að hjá bænum starﬁ fólk sem getur veitt
bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og
metnaði.
Grunnskólar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almenn kennsla á miðstigi - Hraunvallaskóla
Almenn kennsla á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
Sérkennsla – Hraunvallaskóli
Umsjónarkennari á yngsta stigi - Áslandsskóli
Umsjónarkennari á miðstigi - Áslandsskóli
Kennari í ensku - Áslandsskóli
Kennari í íþróttum - Áslandsskóli
Kennari í dönsku - Áslandsskóli
Deildarstjóri á yngra stigi - Áslandsskóli
Sérkennari - Hvaleyrarskóli
Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
Umsjónarkennari á yngra stigi – Öldutúnsskóli
Enskukennari – Víðistaðaskóli
Tónmenntakennari – Víðistaðaskóli
Skólaliði – Víðistaðaskóli
Smíðakennari - Setbergsskóli
Kennari í sérdeild fyrir börn með einhverfu
- Setbergsskóli
Skólaliði - Setbergsskóli
Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
Textílkennari (aﬂeysing í ár) – Hraunvallaskóli
Deildarstjóri sérkennslu – Lækjarskóli
Kennari á yngsta stigi – Lækjarskóli
Kennari á unglingastigi – Lækjarskóli

Leikskólar:

Starfið felst í greiningu og lausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af Microsoft SQL
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agr.is
fyrir 18. maí. Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í
síma 512-1000 eða haukur@agr.is. Fullum trúnaði heitið.

•
•

Sérkennslustjóri - Leikskólinn Tjarnarás
Aðstoðarleikskólastjóri - Leikskólinn Tjarnarás

Heimili fyrir fatlað fólk:
•
•
•
•

Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks
Sumaraﬂeysingar á heimili fyrir fatlað fólk
Framtíðarstörf á heimili fyrir fatlað fólk í
Áslandshverﬁ
Sumaraﬂeysingar á heimili fyrir fatlað fólk í
Áslandi

Annað:
AGR er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa 25 manns sem
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.
AGR - Katrínartún 2 - 105 Reykjavík

-

sími: +354 512 1000

-

www.agr.is

•
•
•

Forstöðumaður bókasafns Hafnarfjarðar
Starfsmaður íþróttahúss við Strandgötu
Daggæslufulltrúi – Skólaskrifstofa.

Sótt er um störﬁn á www.hafnarfjordur.is

Upplýsingar veitir:
Fastus ehf er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði og í
rekstri tengdum matvælum og iðnaði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. Hjá Fastus ehf starfar
fjölbreyttur og fjölhæfur hópur sérfræðinga sem leitast við að finna viðeignandi lausn fyrir sérhvern
viðskiptavin félagsins. Nánari upplýsingar á www.fastus.is.

Katrin S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 18. maí nk.

Söluráðgjafi
Fastus ehf óskar eftir söluráðgjafa til starfa á fyrirtækjamarkaði. Í boði er áhugavert framtíðarstarf
hjá traustu fyrirtæki sem er vaxandi á sínum markaði. Með öflugri vöruþekkingu vinnur starfsmannahópurinn samhentur við að veita framúrskarandi þjónustu til að tryggja hag viðskiptavina sinna.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina fyrirtækjasviðs
• Þjálfun hjá helstu birgjum
• Samskipti við birgja og umsjón valinna vörumerkja
• Umsjón með samskiptum við ákveðna viðskiptamenn
• Söluferðir um landið

• Rík þjónustulund og samskiptahæfileikar
• Metnaður til að ná árangri
• Tæknimenntun eða menntun sem matreiðslumaður
• Árangur úr góðu sölustarfi
• Góð tölvufærni
• Góð kunnátta í ensku (tala/skrifa)

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Afleysingar- og helgarstörf

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 18. maí 2015.

Vegna aukinna umsvifa leitar BAUHAUS að góðu
sölufólki í verslun og afgreiðslufólki á kassa
Hjá Bauhaus starfar samhentur hópur drífandi fólks í góðri
vinnuaðstöðu þar sem ríkir skemmtilegur starfsandi.
Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Hlutverk Sjóvá er að tryggja verðmætin í lífi þínu. Boðið er upp á
framúrskarandi starfsumhverfi fyrir starfsfólk ásamt tækifæri fyrir
hvern og einn til að eflast og þróast í starfi.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 18. maí nk.

Viðskiptastjóri
Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem á auðvelt með að takast
á við fjölbreytt og krefjandi verkefni. Viðkomandi mun veita ráðgjöf og þjónustu til
viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Fagleg ráðgjöf og þjónusta vegna
vátrygginga fyrirtækja
• Greining á þörfum viðskiptavina
• Viðskiptatengsl við núverandi og nýja viðskiptavini

• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þjónustu við fyrirtæki
• Reynsla af sölustörfum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt hugarfar
• Framúrskarandi þjónustulund og metnaður til að ná árangri
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Vegna aukinna umsvifa auglýsir Ferðakompaníið eftir
hollensku- eða frönskumælandi starfsmönnum í tvær
stöður í bókunar- og úrvinnsludeild einstaklinga.
Við leitum að lífsglöðum og þjónustuliprum einstaklingum með góða skipulags- og samvinnuhæﬁleika.
Kostur ef umsækjendur hafa lokið menntun á sviði
ferðamála og hafa reynslu úr ferðaþjónustu. Góð
enskukunnátta er skilyrði og íslenskukunnátta er
kostur.
Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Eingöngu er tekið við skriﬂegum umsóknum með
ferilskrá.
Umsóknir sendist á netfangið info@ferdakompaniid.
com eða á Ferðakompaníð ehf - Fiskislóð 18-20 - 101
Reykjavík
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí.

Starfssvið :
•
•
•

KRANABÍLSTJÓRI ÓSKAST
ÁB Lyfting óskar eftir að ráða
starfsmann á bílkrana fyrirtækisins.
Umsóknir óskast sendar á netfangið
astthor@ablyfting.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Ástþór Björnsson í síma 896-2301

•
•
•

Yﬁrumsjón og dagleg stjórnun sviðsins
Gerð fjárhags- og greiðsluáætlana
Ábyrgð á öryggismálum og yﬁrumsjón með
eignum
Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila
Aðkoma að verklegum framkvæmdum
Sæti í framkvæmdastjórn

Hæfniskröfur :
•
•
•
•
•
•

Stjórnunarreynsla
Þekking á stjórnsýslu
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af verkefnastjórnun
Þekking á fasteigna- og leigumarkaði
Reynsla af bygginga- og viðhaldsmálum

ÁB Lyfting er dótturfyrirtæki VHE og rekur í dag 7 bílkrana.

Umsóknafrestur er 17. maí 2015.
Nánari upplýsingar veitir
Edda Björk Arnardóttir skrifstofustjóri,
í síma 522 5700 eða edda@eir.is

Klár í kollinum?

Umsóknum má skila rafrænt á
edda@eir.is eða á skrifstofu Eirar, Hlíðarhúsum 7,
112 Reykjavík.

Nú þurfum við að FJÖLGA
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og
gera enn betur á morgun þínir styrkleikar? Þá
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum
sölumönnum í sumar- og framtíðarstörf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.

Betra að vera viss
Viss er ungt og vaxandi fyrirtæki sem býður upp á
farsímatryggingar og farsímaviðgerðir. Viss veitir
einnig íslenskum tryggingafélögum þjónustu vegna
farsímatjóna viðskiptavina þeirra. Vegna ört vaxandi
verkefna þarf Viss að ráða í tvö ný störf.

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
• Áhugi á íþróttum og útivist
• Reynsla af sölustörfum æskileg

Móttaka og afgreiðsla
Starfið felst í móttöku og þjónustu við viðskiptavini,
innskráningu, reikningagerð og öðrum tilfallandi
verkefnum.

Umsóknir og frestur

Starfið krefst snyrtimennsku, góðrar framkomu,
íslenskukunnáttu, þjónustulundar, útsjónarsemi og
að umsækjandi sé með hreint sakavottorð.

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 18. maí.

Starfsmaður á verkstæði

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR

Starfið felst í bilanagreiningu og viðgerð á farsímum
og spjaldtölvum.

Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu,
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind.

Starfið krefst þess að starfsmaður sé vandvirkur,
snyrtilegur, úrræðagóður, vinni vel undir álagi og sé
með hreint sakavottorð. Þekking á tæknimálum
skilyrði. Kostur að starfsmaður hafi menntun á sviði
rafmagnsfræða.

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi.
Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.

ÁRNASYNIR

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

Umsóknir sendist á petur@viss.is fyrir 15. maí.
Einungis tekið við umsóknum í tölvupósti.

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.
Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

Viss ehf · Ármúla 7 · 108 Reykjavík
sími 445 4500 · www.viss.is

F ars k ó lin n
miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Náms- og
g
starfsráðgjafi óskast
Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra óskar
eftir að ráða til sín náms- og starfsráðgjafa til tveggja ára. Starfssvæði náms- og starfsráðgjafa er allt Norðurland vestra.
Meðal verkefna eru:
• Náms- og starfsráðgjöf í Farskólanum og úti á vinnustöðum
• Mat á raunfærni
• Skipulagning, umsjón og kennsla á námskeiðum Farskólans
• Almenn verkefnastjórn sem til fellur hverju sinni
Menntunar- og hæfniskröfur eru:
• Það er skilyrði að viðkomandi hafi lokið námi í
náms- og starfsráðgjöf
• Kennsluréttindi er mikill kostur
• Góð þekking á atvinnulífi á Norðurlandi vestra
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur
er til föstudagsins 22. maí 2015
Upplýsingarr um starfið gefur Bryndís Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri,
í síma 894 6012 og á bryndis@farskolinn.is. Umsóknir sendist til:
Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra
Við Faxatorg
550 Sauðárkrókur.

VILTU GANGA Í LIÐ
MEÐ ÖSSURI?
FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD
Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í framleiðsludeild. Deildin sér um framleiðsluferla á
stoðtækjum Össurar og umbætur á þeim ásamt innleiðingu á nýjum vörum.
Hæfniskröfur

Starfssvið

•
•
•
•
•

• Innleiðing og notkun á gæðakerﬁ Össurar í
framleiðslu
• Meðhöndlun, greining og úrvinnsla frávika í
framleiðslu og frá birgjum
• Útbúa og viðhalda vinnulýsingum
• Þátttaka í stöðugum umbótum (LEAN)

Próf í verk- eða tæknifræði
Þekking og áhugi á gæðastjórnunarkerfum
Mjög góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSDEILD
Össur leitar að kraftmiklum einstaklingi í mannauðsteymið til að vinna að enn frekari uppbyggingu
fræðslumála og öðrum venjubundnum verkefnum mannauðsdeildar.

Byggingarfulltrúi - Húnaþing vestra
Húnaþing vestra auglýsir eftir byggingarfulltrúa.
Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er
reiðubúinn að þróa nýtt starf á traustum grunni. Byggingarfulltrúi
ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun
upplýsinga um mannvirki til íbúa. Um er að ræða 100% starf.
Starfssvið:
• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og umhverfisráðs.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna
verkefnum á sviði byggingarmála.
• Önnur verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingarmála skv. 8. gr. mannvirkjalaga
nr. 160/2010.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband
íslenskra sveitarfélaga.

Hæfniskröfur

Starfssvið

• M.Sc. í mannauðsstjórnun
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla í
mannauðsdeild skilyrði
• Reynsla af skipulagi fræðslu innan fyrirtækis
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Þarfagreining þjálfunar í samráði við
stjórnendur
• Skipulag þjálfunar
• Ábyrgð á móttöku nýliða og nýliðakynningum
• Ábyrgð á frammistöðumati
• Þátttaka í ráðningum
• Almenn störf tengd mannauðsmálum

SÉRFRÆÐINGUR Í GÆÐADEILD
Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í gæðastjórnunarteymi Össurar á Íslandi. Deildin
sér um að stýra og þróa gæðakerﬁ Össurar í samræmi við ISO 13485 og lög og reglugerðir á
markaðssvæðum Össurar.
Hæfniskröfur

Starfssvið

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af gæðastjórnunarkerfum
í „highly regulated industry“
• Þekking og reynsla af ISO 13485 og FDA 21
CFR Part 820 er kostur
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Stýra og þróa gæðastjórnunarkerﬁ Össurar

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið
gudny@hunathing.is Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit
yfir nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir
hæfni til starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur
eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri
Húnaþings vestra í síma 455-2400.
Öllum umsóknum verður svarað.
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru um 1.200. Hvammstangi er í
alfaraleið, aðeins 6 km frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta,
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Dreifnám er í boði, tvö fyrstu ár framhaldsskóla. Skólar í Húnaþingi vestra eru grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir
á Hvammstanga og Borðeyri.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 18. maí
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf
er sótt um. Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.
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Waldorfskólinn Lækjarbotnum og
Waldorﬂleikskólinn Ylur
Mj

CIESLI Z DOSWIADCZENIEM PRZY
STAWIANIU PEYT SZALUNKOWYCH.
MILE WIDZIANE UPRAWNIENIE NA DZWIG BUDOWLANY.

auglýsa eftirfarandi stöður :

F

•

Leikskólakennari, full staða. Kynni af waldorfup
peldisfræði eru æskileg.
Full staða matráðs. Viðkomandi þarf að hafa
áhuga á að vinna með lífrænt hráefni í samráði
við starfsmannaráð skólanna þar sem næring
og hollusta er höfð að leiðarljósi. Unnið er út frá
næringarfræði mannspekinnar.
Hlutastaða á skrifstofu
Hlutastaða gjaldkera

•

Spennandi störf
hjá Fjarðabyggð
Framkvæmdasvið

•
•

Umhverfisfulltrúi
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.
Starfslýsingu má nálgast á fjardabyggd.is.

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára
barna og byggir starﬁð á uppeldisfræði Rudolfs Steiner.
Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og bóklegt nám.
Unnið er samkvæmt ﬂatri stjórnun þar sem starfsmannaráð,
sem allir fastráðnir starfsmenn eiga sæti í, ber ábyrgð á
rekstri og innra starﬁ skólanna.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson, mannvirkjastjóri, 470 9000, gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is.
Umsóknareyðublöð eru á vef sveitarfélagsins, bæjarskrifstofu
eða þjónustugáttum bókasafna í Fjarðabyggð.
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skulu berast bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð eða
rafrænt á gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt
„Starfsumsókn“.

Í skólunum eru um 100 börn við leik og störf.

Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa. Hjá
sveitarfélaginu starfa um 450 manns, þar af eru tæplega 40 starfsmenn á bæjarskrifstofu. Bæjar- og byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóafirði,
Neskaupstaður í Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og
Stöðvarfjörður.

Skólarnir eru staðsettir 10 km austur af Árbæ í fallegum dal
með ævintýralegu umhverﬁ.

FJARÐABYGGÐ

Umsóknarfrestur er til 1. júní og öllum umsóknum verður
svarað eftir þann tíma. Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
waldorf@simnet.is. Frekari upplýsingar í síma 699 3095.

fjardabyggd.is

INFORMACJE W J.ANGIELSKIM LUB ISLANDZKIM POD
NUMEREM+354-8202188 LUB hafnarsport@simnet.is

)RUVWMyUL0DWY ODVWRIQXQDU
(PE WWLIRUVWMyUD0DWY ODVWRIQXQDUHUODXVWWLO
XPVyNQDUPHèVNLSXQDUWtPDIUiiJ~VW
WLO¿PPiUD
0DWY ODVWRIQXQVWDUIDUVDPNY PWO|JXPQU
XP0DWY ODVWRIQXQ)RUVWMyULIHUPHè\¿UVWMyUQ
VWRIQXQDULQQDU PyWDU VWHIQX t VW|UIXP KHQQDU RJ
EHUiE\UJèiIMiUKDJVOHJXPUHNVWULKHQQDU)RUVWMyUL
U èXUVWDUIVIyON0DWY ODVWRIQXQDUQHPDO|JNYHèL
i XP DQQDè 6MiYDU~WYHJV RJ ODQGE~QDèDUUièKHUUD
VHWXUtUHJOXJHUèQiQDULiNY èLXPVNLSXODJRJVWDUI
VHPLVWRIQXQDULQQDUDèIHQJQXPWLOO|JXPIRUVWMyUD
6WDUIVVYLèIRUVWMyUDHUHLQNXP
ÈE\UJèiGDJOHJXPUHNVWULRJVWDUIVHPL
 VWRIQXQDULQQDU
È WODQDJHUè
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 OHLèVOXHU VNLOHJ
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5H\QVODDIVWHIQXPyWXQDUYLQQXRJEUH\WLQJDVWMyU
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 iUDQJXUV
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+ IQLWLOWMiQLQJDUtU èXRJULWLitVOHQVNXRJ
 HQVNX9DOGiHLQX1RUèXUODQGDPiOLHUNRVWXU

VIÐSKIPTASTJÓRI
Tækniþjónusta Icelandair ITS á Keflavíkurflugvelli leitar að öflugum liðsmanni til starfa í innkaupadeild fyrirtækisins
á sviði viðskiptastjórnunar.
STARFSSVIÐ:

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI

HÆFNISKRÖFUR:

Q

Viðskiptastjórn

Q

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Q

Umsjón með öflun og dreifingu varahluta

Q

Áhugi á flugstarfsemi

Q

Eftirlit með varahlutareikningum

Q

Góð enskukunnátta

5ièKHUUDVNLSDUtHPE WWLèWLO¿PPiUDDè
IHQJQXPDWLK IQLVQHIQGDUVEURJJUODJDQU
XP6WMyUQDUUièËVODQGV8PHUDèU èDIXOOW
VWDUI/DXQDNM|UHUXVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièV
ÈKXJDVDPLUHLQVWDNOLQJDUE èLNDUODURJNRQXU
HUXKYDWWLUWLODèV NMDXPHPE WWLè

Góð tölvukunnátta og hæfni til að tileinka
sér nýjungar

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~QtQN

Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð
vinnubrögð

8PVyNQLUiVDPWtWDUOHJXPXSSOêVLQJXPXPPHQQW
XQRJVWDUIVIHULOVHQGLVWWLODWYLQQXYHJDRJQêVN|S
XQDUUièXQH\WLVLQV6N~ODJ|WX5H\NMDYtN
8PVyNQ XP VWDU¿è ìDUI Dè I\OJMD tWDUOHJ VWDUIVIHU
LOVVNUiRJN\QQLQJDUEUpIìDUVHPJHUèHUJUHLQI\U
LU iVW èX XPVyNQDU RJ U|NVWXèQLQJXU I\ULU K IQL
YLèNRPDQGLtVWDU¿è
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLUÏODIXU)ULèULNVVRQ
VNULIVWRIXVWMyUL t DWYLQQXYHJD RJ QêVN|SXQDU
UièXQH\WLQX1HWIDQJRODIXUIULGULNVVRQ#DQULV

Q 

Q 

Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild
í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Einar Már Guðmundsson I einarmg@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsókn og ferilskrá óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 18. maí.

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQ
KHIXUYHULèWHNLQXPVNLSDQtHPE WWLè
$WYLQQXYHJDRJQêVN|SXQDUUièXQH\WLè

Guðmundur Tyrfingsson ehf
Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir starfsfólki
í eftirfarandi störf:

Starfsmaður á ferðaskrifstofu:
Hæfniskröfur:
x Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð
x Góð tölvukunnátta
x Getur unnið mikið yfir sumartímann
x Getur unnið sjálfstætt
x Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
x Reynsla af ferðaþjónustu og markaðsmálum
er kostur

Nordic Store leitar að öflugum verslunarstjóra til að
leiða og fylgja eftir miklum vexti og umsvifum í
versluninni að Lækjargötu 2. Starfið er fjölbreytt og
krefjandi í spennandi umhverfi.

Hæfniskröfur
Marktæk reynsla af verslunarstörfum og verslunarstjórn
Metnaður og frumkvæði
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Góð tungumálakunnátta
Umsóknir sendist á bjarni@nordicstore.com.
Umsóknarfrestur er til 18. maí 2015

Bifreiðastjórar:
Leitum að bifreiðstjórum yfir sumartímann.
Hæfniskröfur:
x Rútupróf
x Stundvísi
x Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Bifvélavirki eða vanur viðgerðarmaður
Hæfniskröfur:
x Reynsla af viðgerðum stórra bíla æskileg
x Góð tölvukunnátta
x Stundvísi
Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða
senda umsókn á helena@gtyrfingsson.is.
Guðmundur Tyrfingsson ehf er rótgróið ferðaþjónustufyrirtæki sem var stofnað 1969. Fyrirtækið er staðsett á
Selfossi. Við erum að leita að metnaðarfullu og hressu
starfsfólki sem hefur áhuga á að vinna með okkur.

STARFSFÓLK
ÓSKAST!

VAKTSTJÓRI
HAFNARFIRÐII
Tvö störf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni í Hafnarﬁrði eru
laus til umsóknar. Um 100% störf er að ræða.
Yﬁr vetrartímann er unnið á vöktum allan sólarhringinn.
Yﬁr sumartímann er unnin hefðbundin dagvinna.

Módern óskar eftir að ráða sölumann á húsgagnasviði og
verslunarstjóra í fullt starf. Vinnutími er virkir dagar frá 10 til 18
og annar hver laugardagur frá 11 til 16.

Starfssvið
• Vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði og mælitækjum ásamt greiningu á upplýsingum frá þeim.
• Upplýsingamiðlun og útsending viðvarana ásamt boðun
aðgerða.
• Umsjón og viðhald á greiningar- og skráningarbúnaði
tækja
• Viðhald og þjónusta vega og vegbúnaðar
• Ýmis vinna í starfsstöð í Hafnarﬁrði

STARFSSVIÐ SÖLUMANNS:

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun, framhaldsskólapróf eða sambærilegt
• Góð kunnátta í íslensku
• Tölvukunnátta nauðsynleg
• Almennt bílpróf
• Reynsla úr atvinnulíﬁnu
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ réttindi á vinnuvélar
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæﬁleikar

Ráðið verður í störﬁn frá 1. september 2015.

Dagleg stýring verslunar

Uppbygging og viðhald
viðskiptasambanda

Ábyrgð á sölu og þjónustu smávöru

Umsjón með gæðastýringu

VIÐ BJÓÐUM:
Tækifæri til að starfa með fremstu hönnuðum heims

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Tækifæri til að þróast í starfi

Reynsla af sölu og viðskiptum

SÍA

•

152246

Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla
af sambærilegu starfi

•

Umsjón með samskiptum og samningagerð
við birgja vegna innkaupa á smávöru

Afbragðs þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí.
Nánari upplýsingar fást í síma 534 7777.
Umsóknir sendast á ulfar@modern.is.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann B. Skúlason,
yﬁrverkstjóri í síma 522 1462
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Umsjón með lagerskráningu og
lagerstýringu smávöru

HÆFNISKRÖFUR:

Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

PIPAR\TBWA

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og SFR
stéttarfélags í almanna þjónustu
Umsóknarfrestur er til 26. maí 2015. Umsóknir berist
mannauðsstjóra Vegagerðarinnar, netfang oth@
vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar
upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni
sem óskað er eftir.

Ábyrgð á sölu og þjónustu húsgagna

Umsjón með lagerskráningu
og lagerstýringu húsgagna

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar
jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu
Vegagerðarinar eru konur með tilskildar hæfniskröfur
sérstaklega hvattar til að sækja um starﬁð.

STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA:

HLÍÐASMÁRA 1 • 201 KÓPAVOGUR • 534 7777 • modern.is

Tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu á ört
vaxandi fyrirtæki

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraflutningamaður
Lögfræðingur
Fjármálastjóri
Framhaldsskólakennarar
Deildarstjóri rannsóknarstofu
Umsjónarmaður fasteigna
Sviðsstjóri starfsmannasviðs
Aðjúnkt í kennslufræði
Aðjúnkt í öldrunarhjúkrun
Nýdoktor
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Rannsóknarmaður
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Aðstoðarfólk í umönnun
Hjúkrunarfræðingur
Forstjóri Matvælastofnunar
Framhaldsskólakennarar
Hjúkrunarfræðingar
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólakennari
Verkefnastjórar
Skrifstofumaður

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Velferðarráðuneytið
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Ísafirði
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Landbúnaðarháskóli Íslands
HÍ, Starfsmannasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið
LSH, skurðlækningasvið
LSH, ranns.stofa í taugalífeðlisfræði
LSH, skurðlækningasvið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Heilsugæslan Árbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Menntaskólinn í Reykjavík
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Framkvæmdasýsla ríkisins
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Siglufjörður
Reykjavík
Ísafjörður
Ísafjörður
Akranes
Reykjum
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Grundarfjörður
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hólmavík

201505/491
201505/490
201505/489
201505/488
201505/487
201505/486
201505/485
201505/484
201505/483
201505/482
201505/481
201505/480
201505/479
201505/478
201505/477
201505/476
201505/475
201505/474
201505/473
201505/472
201505/471
201505/470
201505/469

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí nk.

nýprent ehf / 052015

Óskað er eftir jákvæðum, skapandi og metnaðarfullum
einstaklingum með góða hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að taka þátt í að vinna
að uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri í nánu samstarﬁ við stjórnendur.
Ef ekki fæst fagfólk til starfa munu leiðbeinendur verða
ráðnir í stöðurnar tímabundið.
Umsóknafrestur er til 23. maí 2015.
Hægt er að sækja um á heimasíðu leikskólans
www.leikskolinn.is/krakkaborg undir ﬂipanum
Um leikskólann – starfsumsóknir.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigríður Birna Birgisdóttir skólastjóri, s: 480-0150 siggabirna@ﬂoahreppur.is

Tjarnarás er 4 deilda leikskóli sem stendur við Kríuás 2
í Hafnarﬁrði. Í Tjarnarási er lögð áhersla á fjórar meginstoðir sem eru fjölmenning, dygðir, þjónusta við mannkynið
og að gera sitt besta. Unnið er samkvæmt SMT skólafærni.
Á líðandi skólaári hefur verið unnið að þróunarverkefni um
málþroska og læsi í samvinnu við tvo aðra skóla.

Staða skólastjóra við Varmahlíðarskóla í Skagafirði er laus til
umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem
er tilbúinn til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu
skólasamfélagsins í héraðinu.
Sjá nánar um starfssvið og menntunar- og hæfniskröfur
á www.skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

Leikskólinn Krakkaborg auglýsir eftir leikskólakennurum til
framtíðarstarfa. Um er að ræða stöðu deildarstjóra og/eða
leikskólakennarastöðu.
Leikskólinn er 3ja deilda, fyrir börn á aldrinum 9 mánaða til
6 ára. Leikskólinn er staðsettur í nýju húsnæði á Þingborg í
Flóahreppi.
Leikskólinn Krakkaborg starfar eftir hugmyndafræði John
Dewey. Einnig er lögð áhersla á útinám og gott samstarf
milli skólastiga.

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað,
sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur
áherslu á gott samstarf og þjónustu.

Varmahlíðarskóla
í Skagafirði

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga óskar eftir að ráða sálfræðing
til starfa. Leitað er að öflugum og fjölhæfum sálfræðingi sem
er tilbúinn til að taka þátt í þverfaglegri vinnu með öðrum
sérfræðingum. Fjölskylduþjónustan hefur á að skipa vel menntuðu
fagfólki og er áhersla lögð á að veita heildstæða og samþætta
þjónustu, þverfagleg vinnubrögð og samvinnu þjónustueininga.
Sjá nánar um starfssvið og menntunar- og hæfniskröfur
á www.skagafjordur.is

Deildarstjóri - Leikskólakennari

Staða aðstoðarleikskólastjóra
við leikskólann Tjarnarás er
laus til umsóknar.

Skólastjóri

Staða sálfræðings
hjá Sveitarfélaginu
Skagafirði

Leikskólinn Krakkaborg,
Flóahreppi

Í Skagafirði búa um 4.100 manns.
Samfélagið er fjölskylduvænt og
þjónusta við íbúa öflug. Tómstunda-,
forvarnar- og íþróttastarf er þróttmikið
og mikil samvinna er á milli skóla og
félagsamtaka sem þjónusta börn.
Skólasamfélagið er kraftmikið.
Leikskólar fyrir börn frá eins árs
aldri, öflugir grunnskólar, góður
fjölbrautaskóli, háskóli sem er í
sterkum tengslum við atvinnu- og
menningarlíf héraðsins, tónlistarskóli,
farskóli og miðstöð símenntunar.
Atvinnulíf í Skagafirði er sterkt og
fjölbreytt þar sem matvælavinnsla
skipar stóran sess í tengslum við
fjölbreyttan landbúnað og öfluga
fiskvinnslu. Ferðaþjónusta er vaxandi
og önnur þjónustustarfsemi er
fjölbreytt. Menningarlíf er blómlegt í
héraðinu og sagan við hvert fótmál.

www.skagafjordur.is
– lífsins gæði og gleði

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri vinnur að og ber ábyrgð á,
ásamt leikskólastjóra, daglegri stjórnun og skipulagningu starfsins og að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla
og skólanámskrá leikskólans
• Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðaramaður leikskóla
stjóra og staðgengill hans
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun æskileg
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjördís Fenger
leikskólastjóri í síma 565 9710/664 5859,
hjordisf@hafnarfjordur.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
starﬁð á vefsíðu Hafnarfjarðar www.hafnarfjordur.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda leikskóla.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk. Ráðið verður í
stöðuna frá 8. ágúst 2015.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.

| ATVINNA |
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Rétt hjá Jóa, Mosfellsbæ
Óska eftir bílasmið og bílamálara.
Þurfa að geta haﬁð störf sem fyrst.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
Rafvirki

Uppl. gefur Jóhann í síma 896 9497.

Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja.
Æskilegt er að viðkomandi geti unni sjálfstætt við nýlagnir
og viðhald á raflögnum.
Umsóknum skal skilað á raggi@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Vélvirki - Vélfræðingur - Rafeindavirki
CNC Ísland ehf óskar eftir að ráða mann til viðgerða og þjónustu á
tölvustýrðum rennibekkjum og fræsivélum
Menntunar og hæfniskröfur:
• Æskilegt að viðkomandi sé lærður vélvirki, vélfræðingur, rafeindavirki eða
sambærilegt, eða hafi reynslu af vinnu við tölvustýrðan vélbúnað.
• Reglusemi, Jákvæðni, þjónustulund og góðir samstarfshæfileikar.
• Ensku eða þýskukunnátta er kostur
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veita Jón í síma 899-5862
eða Sævar í síma 859-3815
Tekið er á móti umsóknum ásamt ferilskrá á netfangið
cncisland@cncisland.is

CNC Ísland ehf. • Gjótuhraun 3 • 220 Hafnarfjörður • www.cncisland.is

0IMXYQEë}¾YKYQIMRWXEOPMRKYQ
uWTIRRERHMJVEQXuëEVWX}VJ
RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR/
RAFIÐNFRÆÐINGUR
Óskum eftir að ráða rafmagnstæknifræðing/rafiðnfræðing.
Starfið felur í sér tæknilega ráðgjöf og sölu á á rafbúnaði sem fyrirtækið
selur. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi í krefjandi starf á lifandi
samkeppnismarkaði.
7XEVJWSKjF]VKëEVWZMë
 7EPESKMRROEYTjFREëM
 6jëKN}JïNzRYWXESKEëWXSëZMëZMëWOMTXEZMRMjVPEYWRYQ
á rafbúnaði og öðrum tengdum búnaði
1IRRXYREVSKLJRMWOV}JYV
4VzJuVEJQEKRWXORMJVëMIëEVEJMëRJVëM
+zëX}PZYOYRRjXXE
+zëIJRMWïIOOMRK
7NjPJWXëRjOZQSKJEKPIKZMRRYFV}Kë
+SXXZEPHjIRWOYFëMuVëYSKVMXM
+zëWEQWOMTXELJRMSKïNzRYWXYPMTYVë
1IXREëYVJVYQOZëMSKjLYKMXMPEëXEOEWX
jZMëOVIJNERHMZIVOIJRM
 7XEVJWVI]RWPEWOMPIKIRIOOMWOMP]VëM









LAGERSTARFSMAÐUR
Óskum eftir að ráða starfsmann til
lagerstarfa á lager fyrirtækisins að
7QMëNYZIKMu/zTEZSKM
7XEVJWWZMë
 7XEVJMëJIPYVuWqVEPQIRRPEKIVWX}VJ
tiltekt og afgreiðslu pantana
 WOMPIKXEëZMëOSQERHMLEJM
P]JXEVEVqXXMRHMïzIOOMWOMP]VëM
 +zëWEQWOMTXELJRMSKïNzRYWXYPMTYVë

SÖLUMAÐUR
RAFBÚNAÐAR
ÌWOYQIJXMVEëVjëEjLYKEWEQER
og metnaðarfullan einstakling í starf
sölumanns rafbúnaðar.
7XEVJWWZMë
 %PQIRRW}PYWX}VJ
 8MPFSëWKIVë
 %JKVIMëWPESKïNzRYWXEZMë
ZMëWOMTXEZMRM
,JRMWOV}JYV
 -ëRQIRRXYRjVEJQEKRWWZMëMWOMPIK
 6I]RWPEuVEJZMVONYRIëEV
sambærilegu starfi
 +zëWEQWOMTXELJRMSK
ïNzRYWXYPMTYVë
 1IXREëYVJVYQOZëMSKjLYKM
XMPEëXEOEWXjZMëOVIJNERHMZIVOIJRM

0IMXEëIVIJXMVQIXREëEVJYPPYQIMRWXEOPMRKYQWIQJEPPEEëKzëVMPMëWLIMPHJ]VMVXOMWMRW
9QWzORMVzWOEWXWIRHEVXMPÈ7/6%*87QMëNYZIKYV/zTEZSKYVJ]VMVQEu
9TTPíWMRKEVZIMXMV.zR7ZIVVMV7ZIVVMWWSRRIXJERKNSR$MWOVEJXMW
*EVMëIVQIëYQWzORMVWIQXVREëEVQjP

ÈWOVEJXIVVEJMëREëEVLIMPHWEPEIMXXEJPIMëERHMJ]VMVXONYQjïZuWZMëMj
uWPIRWOYQQEVOEëM*]VMVXOMëLIJYVWXEVJEëWuëERSKVIOYV
WXEVJWX}ëZEVu/zTEZSKM%OYVI]VM)KMPWWX}ëYQ7IPJSWWMSK6I]ONERIWF
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Ölduselsskóli – Deildarstjóri sérkennslu
Ölduselsskóli óskar eftir að ráða deildastjóra sérkennslu frá
og með hausti 2015
Um er að ræða 100% starf.
Deildarstjóri sérkennslu er faglegur verkstjóri í sér- og
stuðningskennslu í skólanum og sinnir öðrum verkefnum er
varða sérkennslu í samráði við skólastjóra.

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í heilsuleikskólann
Urðarhól
Grunnskólar

· Íþróttakennari í Salaskóla
· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla
· Umsjónarkennari á unglingastig í Salaskóla
· Starfsfólk í dægradvöl í Salaskóla
· Starfsfólk í dægradvöl í Vatnsendaskóla
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær

Hæfniskröfur:
• Sérkennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla
• Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Stundvísi
Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri
borkur.vigthorsson@reykjavik.is og/eða í síma 664 8366.
Umsóknum skal skilað á vef Reykjavíkurborgar
http://reykjavik.is/laus-storf í síðasta lagi 24. maí.
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar
sem lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og
starﬁ, leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum og
umhverﬁnu.
Skólinn státar af öﬂugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda
úti öﬂugu skólastarﬁ án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun
Olweusar.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

kopavogur.is

Afgreiðslustjóri á Akureyri
Samskip leita að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra afgreiðslum
félagsins á Norðurlandi eystra. Aðsetur
afgreiðslustjóra er á Akureyri.

Starfssvið
Afgreiðslustjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri
afgreiðslu félagsins á Norðurlandi. Hann tryggir
að starfsstöðin uppfylli lög og reglur sem gilda um
starfsemina á hverjum tíma. Afgreiðslustjóri ber
ábyrgð á stjórnun starfsstöðvarinnar. Hann hefur
umsjón með kaupum á rekstrarlegum aðföngum,
vörumeðhöndlun, umgengni og meðhöndlun tækja
og mannvirkja. Þá ber afgreiðslustjóri ábyrgð á
gæðum þjónustunnar þannig að starfsstöðin veiti
skilgreinda, áreiðanlega og góða þjónustu.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af stjórnun
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Skipulagshæfileikar
Eiginleikar:
• Afburða samskiptahæfileikar
• Kappsemi og metnaður
• Rík þjónustulund og fáguð framkoma
• Reglusemi og góð ástundun

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

Saman náum við árangri

Rafvirki í Stykkishólmi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja á rekstrarsvið fyrirtækisins með aðsetur í Stykkishólmi. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreiﬁkerﬁ fyrirtækisins.
Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreiﬁkerﬁ RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun,
nýframkvæmdir, breytingar, viðhald og rekstur dreiﬁkerﬁs fyrirtækisins.
Starfssvið
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Eftirlit
Hnitamælingar
Samskipti við viðskiptavini
Spennugæðamælingar
Verkundirbúningur

Hæfniskröfur
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Sveinspróf í rafvirkjun
Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita Björn Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri
RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á
netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að aﬂa, dreifa og
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar
vítt og breitt um landið.

Umhverﬁs- og skipulagssvið

Landfylling í Elliðaárvogi,
matsáætlun
Umhverﬁs- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kynnir
drög að tillögu að matsáætlun á umhverﬁsáhrifum
vegna fyrirhugaðrar 13 ha landfyllingar í Elliðaárvogi,
Reykjavík. Frestur til að gera athugasemdir er til
26. maí 2015.
Reykjavíkurborg er framkvæmdaraðili verksins en mat
á umhverﬁsáhrifum er unnið af Mannviti hf.
Á vefsíðu Reykjavíkurborgar
(http://reykjavik.is/mat-umhverﬁsahrifum) og vefsíðu
Mannvits (www.mannvit.is) eru nú til kynningar drög
að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar. Öllum
er frjálst að senda inn ábendingar eða athugasemdir
bréﬂeiðis á neðangreint póstfang eða með tölvupósti á
netföng Þorgeirs Þorbjörnssonar
thorgeir.thorbjornsson@reykjavik.is og
Rúnars Dýrmundar Bjarnasonar rb@mannvit.is.
Reykjavíkurborg,
Umhverﬁs- og skipulagssvið
Samgöngudeild
Borgartún 12-14, sími 411 1111
105 Reykjavík

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is
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Sunnuhlíðarsamtökin
óska eftir að ráða umsjónarmann íbúða og hússjóða.
Starﬁð felur í sér:
• Almenna húsvörslu og samskipti við íbúa
• Umsjón skrifstofu og starf með stjórn samtakanna og
tengdum aðilum, eftir því sem þarf hverju sinni
• Færslu bókhalds fyrir hússjóði
• Eftirlit og rekstur stoð- og rekstrarkerfa
• Vinnutími er frá 8:00 – 16:00 að öllu jöfnu

Daggæslufulltrúi
Staða daggæslufulltrúa við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eru laus til umsóknar. Um er að ræða 85%
starf og verður ráðið í stöðuna frá og með 1. ágúst
2015.
Í Hafnarﬁrði eru nú 44 sjálfstætt starfandi dagforeldrar og annast daggæslufulltrúi umsjón og
eftirlit með starfseminni skv. reglugerð um
daggæslu barna í heimahúsum.
Helstu verkefni :
• Ráðgjöf, umsjón og eftirlit með daggæslu barna í
heimahúsum
• Umsjón með niðurgreiðslum til dagforeldra
• Umsjón með leyﬁsveitingum
• Upplýsingagjöf og samstarf við aðila innan og utan
sveitarfélagsins

Hæfniskröfur:
• Fjölbreyttir hæﬁleikar til að sinna smærri
viðhaldsverkefnum
• Verkþekking til umsjónar með stærri viðhaldsverkefnum
húsa og íbúða
• Bókhaldsþekking og rekstrarreynsla
• Jákvæðni og sveigjanleiki nauðsynlegur
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VERKSTÆÐISMAÐUR
VÖRUBÍLAVIÐGERÐIR
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 hafi samband við
Svein Símonarson í síma 825 5752
eða svsi@klettur.is

Beiðnir um frekari upplýsingar sendist á
netfang: ibudir@sunnuhlid.is
Umsóknir sendist á sama netfang eða í pósti til skrifstofu
samtakanna í Sunnuhlíð, merkt: Umsjón
Ráðið er í starﬁð frá og með 1. júlí 2015, umsóknarfrestur
er til og með 20. maí. nk.

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is

Menntunar- og hæfniskröfur :
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á uppeldssviði
Stjórnunarreynsla æskileg
Reynsla af starﬁ með ungum börnum æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Magnús
Baldursson, sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, í síma 585 5500, magnusb@hafnarfjordur.is
og Sigurborg Kristjánsdóttir, daggæslufulltrúi í síma
585 5500, bogga@hafnarfjordur.is

Velferðarsvið
VILT ÞÚ STARFA Í BREIÐHOLTI OG HAFA ÁHRIF Á ÞRÓUN HJÚKRUNAR FYRIR
ALDRAÐA? HJÚKRUNARSTJÓRI, HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

Seljahlíð sem er heimili aldraðra óskar eftir
að ráða hjúkrunarstjóra til starfa í 80-100%
starf í dagvinnu, þrjá hjúkrunarfræðinga og tvo
sjúkraliða í 80-100% vaktavinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2015.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
starﬁð á vefsíðu Hafnarfjarðar www.hafnarfjordur.is
Laun og kjör fara eftir kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ
Álfhólsvegur endurnýjun aðkomugötu
ðkomugötu
komugö
om
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu
l ehf.
f og
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og
holræsagerð og lagningu veitulagna í aðkomugötu við Álfhólsveg
15 – 45. Í verkinu felst að jarðvegskipta efsta hluta burðarlags
götunnar, tengja ný niðurföll við núverandi regnvatnslögn, leggja
hitaveitulagnir, vatnslagnir, rafmagnslagnir, fjarskiptalagnir og
endurnýja slitlag götunnar.
Helstu magntölur eru:
Lengd götu
Jarðvegsskipti í götu
Skurðlengd veitulagna í götu
Skurðlengd veitulagna innan lóðarmarka
Yﬁrborðsfrágangur götu

400 m
500 m3
440 m
560 m
2 400 m2

Verkinu skal að fullu lokið 20. september 2015.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með mánudeginum 11. maí 2015.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 26. maí 2015 fyrir
kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þar mæta.

kopavogur.is

Í Seljahlíð búa 72 íbúar, þar af eru 20 íbúar með færni- og heilsumat í hjúkrunarrýmum og 52 íbúar í þjónustuíbúðum.
Starfsmenn heimilisins eru um 70 talsins.

Hjúkrunarstjóri

Hjúkrunarfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur og stjórnar hjúkrun í Seljahlíð
• Yﬁrumsjón með framkvæmd RAI mats
• Yﬁrumsjón með kennslu og starfsþjálfun nema og
starfsfólks á heimilinu.
• Veitir faglega ráðgjöf til starfsmanna, íbúa og aðstandenda
• Situr í gæðaráði heimilisins og vinnur að gæðamálum
• Staðgengill forstöðumanns

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipulagning hjúkrunar og almenn hjúkrunarstörf
• Gerð meðferðaráætlana
• Skráning í Sögu kerﬁ
• Skráning í Rai gagnagrunn
• Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila

Hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Framhaldsnám í stjórnun eða öldrunarhjúkrun æskilegt
• Reynsla af hjúkrun
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi á starﬁ með öldruðum
• Þekking og reynsla af RAI-mælitækinu
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni

Sjúkraliði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Eftirlit með íbúum
• Framfylgja meðferðaráætlunum í samráði við hjúkrunarfræðinga
• Gefa lyf sem tekin hafa verið til eftir þörfum
• Skráning í Sögu kerﬁ
Hæfniskröfur
• Sjúkraliði með íslenskt starfsleyﬁ
• Faglegur metnaður
• Frumkvæði í starﬁ, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Reynsla af hjúkrun æskileg
• Faglegur metnaður
• Frumkvæði í starﬁ, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverﬁ
• Tækifæri til að taka þátt í þróun hjúkrunar aldraðra
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga annars vegar og hins
vegar kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraliðafélags
Íslands.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir forstöðumaður í síma 540-2400 eða með því að senda
fyrirspurnir á margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 23. maí

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

ÚTBOÐ

Starfsmaður óskast á skrifstofu
Skautafélagið Björninn, Listskautadeild
óskar eftir að ráða starfsmann í hlutastarf

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Að annast rekstur skrifstofu Listskautadeildar.
Þjónusta við iðkendur.
Stundaskrárgerð með þjálfurum.
Að annast undirbúning vegna viðburða félagsins
innanlands sem og keppnisferða erlendis.

Hæfniskröfur:
•
Haldgóð menntun sem nýtist í starf.
•
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
•
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
•
Hafa gott vald á íslensku og ensku.
•
Góð almenn tölvukunnátta.
Umsóknarfrestur er til 23. maí 2015.
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ skal senda á
netfangið listformadur@bjorninn.com
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Stefán Hjaltalín,
formaður Listskautadeildar í síma 696 5955.
Skautafélagið Björninn, Listskautadeild, Fossaleyni 1
(Egilshöll), 112 Reykjavík

HEFUR ÞÚ VIT Á VARAHLUTUM?
Það eru alltaf ﬂeiri að fatta hvað við erum frábær og
því ætlum við að bæta við okkur starfsfólki.
Við leitum að starfsmanni í afgreiðsu, pöntun og móttöku á varahlutum.
Ákjósanlegir hæﬁleikar:
* Reynsla af varahlutasölu eða bílaviðgerðum.
* Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.
* Liðleigheit í samskiptum og létt lundarfar.
* Stundvísi og almenn reglusemi.
Nánari upplýsingar í síma 555 0885 eða
bifreid@bifreid.is.
Umsókn ásamt ferilskrá er best að senda á
sama netfang fyrir 25. maí.
Tækniþjónusta Bifreiða hefur sérhæft sig í
varahlutasölu og þjónustu fyrir þýzkar
bifreiðar í 15 ár. Markmið okkar er að bjóða
upp á hágæða varahluti frá Þýzkalandi, hraða
þjónustu og gott verð. Vinnustaðurinn er
líﬂegur og starfsandinn frábær, sæktu um og
vertu með!
TÆKNIÞJÓNUSTA BIFREIÐA
Hjallahraun 4 Hafnarfjörður

VIÐHALD, VIÐGERÐIR Á VÉLUM OG FL.
* æDEDNVWXUyVNDUHIWLUYpOYLUNMDYpOVWMyUDHæDODJKHQWXP
PDQQLWLOYLæJHUæDRJIOHLULWLOIDOODQGLYHUNHIQDéDUI DæKDID
LQQVèQtLæQDæDUVWèULQJDURJJyæDVXæXNXQQiWWX
+ IQLVNU|IXU
 /\IWDUDSUyI
 6NLSXODJVK IQL
 )UXPNY æL
 9DQGYLUNQL
 + IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 -iNY æQL
 9LQQXJOHæL
 7DODRJVNULIDtVOHQVNX
8PVyNQLUiVDPWIHULOVNUiVNDOVHQGDi
XPVRNQ#JDHGDEDNVWXULVI\ULUPHUNW
YLæKDOGVYLQQD
BAKARI/AÐSTOÐAMAÐUR BAKARA Í 100% STARF.
.Y|OGRJQ WXUYLQQDYLæEDNVWXURIO
+ IQLVNU|IXU
 +DIDUH\QVOX
 6WXQGYtVLRJUHJOXVHPL
 6Q\UWLOHJXU
 *yæVNLSXODJVI UQL
 *yæPDQQOHJVDPVNLSWL
 6NLOMDRJWDODtVOHQVNXHæDHQVNX
8PVyNQXPiVDPWIHULOVNUiVNDOVHQGDI\ULUi
XPVRNQ#JDHGDEDNVWXULVPHUNWEDNDUL
LAGERSTARFSMAÐUR Í 100% FRAMTÍÐARSTARF
$OOWVHPYLæNHPXUODJHUY|UXPyWWDNDêULI RJIO
+ IQLVNU|IXU
 /\IWDUDSUyI
 6NULIDRJWDODtVOHQVNX
 7|OYXI UQL
 6WXQGYtVLRJUHJOXVHPL
 *HWDXQQLæVMiOIVW WW
 *yæVNLSXODJVI UQL
 *yæPDQQOHJVDPVNLSWL
8PVyNQiVDPWIHULOVNUiVHQGLVWi
XPVRNQ#JDHGDEDNVWXULVPHUNWODJHUI\ULU
UPPVASKARI Í FRAMTÍÐARSTARF
+UDXVWXPRJVWHUNXPVWDUIVPDQQLtXSSYDVNêULI i
YpOXPRJIOéDUI DæYHUDVMiOIVW æXUVQ\UWLOHJXUWDODRJ
VNLOMDtVOHQVNXHæDHQVNX9LQQXWtPLNO²
8PVyNQLUVNDOVHQGDiXPVRNQ#JDHGDEDNVWXULVPHUNW
XSSYDVNI\ULU

Verkið felst í jarðvinnu vegna stækkun fjarstæða til austurs
á Keflavíkurflugvelli.
Verktaki skal grafa niður á klöpp og keyra allan uppgröft á
losunarstað. Að lokinni graftravinnu skal verktaki koma fyrir
fyllingum í skilgreinda hæð. Ásamt því að sinna jarðvinnu
skal verktaki einnig setja upp girðingar, þjónustuvegi og
annan nauðsynlegan undirbúning fyrir verkið.
Helstu verkþættir og magntölur:
Uppgröftur
40.500 m3
Fyllingar
23.600 m3
Fleygun
4.000 m3
Rif á malbiki
3.500 m2
Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2015.
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðvikudaginn 13. maí 2015.
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess
óska þriðjudaginn 26. maí 2015 kl 15:00 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

ÚTBOÐ
NÝR STIGI MILLI EFRI OG NEÐRI
ÚTSÝNISSVÆÐA Á GULLFOSSI
ÚTBOÐ NR. 15844
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverﬁsstofnunar, óskar eftir
tilboðum í framkvæmdir við smíði, uppsetningu og frágang
á um það bil 60 metra löngum nýjum stiga, með hvíldar- og
útsýnispöllum, sem tengir saman efri og neðri útsýnissvæðin á
friðlandinu við Gullfoss.
Breidd nýja stigans er 3 metrar og hæð handriða til varnar falli
er 1,1 metri. Fyrir miðjum stiga er einnig gert ráð fyrir stuðningshandriði í 0,9 metra hæð.
Hvíldarpallar eru staðsettir á eftir hverju tólfta þrepi og hver
pallur myndar þannig þrettánda þrepið. Stærri útsýnispallur með
hvíldarbekk og útsýni að fossinum er svo staðsettur um það bil
fyrir miðju.
Grafa þarf fyrir og ganga frá steyptum undirstöðum stigans.
Burðarvirki stigans er sett saman af bitum úr prófílstáli og
stálgrind en stigaþrepin úr stálristum. Allt stál í burðarvirki og
þrepum skal vera heitgalvanhúðað.
Yﬁrborðsefni hvíldar- og útsýnispalla er lerki en handrið eru úr
ryðfríu stáli og handlistar úr Accoya við.
Í verkinu felst einnig að fjarlægja og farga eldri stiga.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fyllingar
Steinsteypa
Heitgalvanhúðað stálvirki
Heitgalvanhúðuð þrep
Handrið með handlista
Klæðning úr lerki
Sáning
Þökur

185 m3
185 m3
13 m3
10.000 kg
196 stk
192 m
120 m2
200 m2
100 m2

AUGLÝSING
Ý
UM Ú
ÚTBOÐ

Umhverﬁssvið Mosfellsbæjar
óskar eftir tilboðum í verkið:

Höfðaberg 4-5. áfangi,
útibú frá Lágafellsskóla
Um er að ræða byggingu 4.-5. áfanga við útibú frá
Lágafellsskóla fyrir börn á aldrinum 5-7 ára. Reisa skal
tengibyggingu úr límtrébitum og burðavið, sem tengist
núverandi byggingu og fjórum kennslustofum, sem verða
ﬂutt á svæðið á verktíma. Verkið felst í jarðvinnu fyrir fjórar
kennslustofur og tengibyggingar ásamt því að byggja
tengibyggingu. Frágangur innanhúss og utan er innifalinn
sem og lóðarfrágangur næst nýbyggingunum svo sem
landmótun, hellulagnir, malbikun og grassáning. Einnig er
ﬂutningur og niðursetning leiktækja ásamt girðingum
innifalinn. Verktaki skal mála kennslustofurnar að utan og
innan.

Helstu magntölur eru:
Steyptir hnallar
Þak- og glófbitar
Tölvustrengir
Vatnslagnir
Fráveitulagnir
Hellulögn og malbik
Þökur og sáning
Timburpallar
Gröftur og fylling

44 stk
546 lm
770 lm
427 lm
253 lm
263 m2
960 m2
77 m2
930 m3

Vettvangsskoðun verður haldin 15. maí kl. 13:00 að viðstöddum
fulltrúa verkkaupa.

Verkinu er skipt í 2. hluta.
Verkhluta 1. skal að fullu lokið 15. ágúst 2015.
Verkhluta 2. skal að fullu lokið 1. júlí 2016.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. október 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 12. maí.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu
bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og
með þriðjudeginum 12. maí 2015.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 27. maí kl. 14:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
26. maí 2015, kl. 14:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
sími: 511 1144

Keflavíkurflugvöllur
Stækkun flughlaðs til austurs Jarðvinna
- Útboð 15881

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 9. maí 2015

Vesturtgata 73 Reykjavík
OPIÐ HÚS - LAUS STRAX.
OP

IÐ

HÚ

S

Mjög góð 120,4 fm fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð, einstæð
útsýnisíbúð við Sólarlagsbrautina, með tvennum svölum í nýlegu
góðu fjölbýlishúsi. Verð 39,9 millj. Sölumaður ( GSM 898-9791 )
verður á staðnum og sýnir eignina milli kl 11:00 og 12:00 í dag.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Í MÁLMIÐNAÐI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

535 1000

STAKFELL.IS

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson
Þorlákur Ómar Einarsson I Stefán Hrafn Stefánsson hdl. I Einar Valdimarsson

Vélsmiðjan Hamar ehf. auglýsir
eftir fagmenntuðu starfsfólki

OPIÐ HÚS, sunnudag 10. maí frá kl. 14-15

Hamravík 38 - íbúð 101

Verkstjóri á Þórshöfn

OP

IÐ

HÚ

S

Við leitum að áhugasömum einstaklingi
með góða samskiptahæﬁleika.
Viðkomandi þarf að vera með fagmenntun
á sviði málmiðnaðar og stjórnunarreynslu.

Falleg 3ja herbergja, 136,7 fm íbúð ásamt bílskúr á fyrstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi í Hamravík í Grafarvogi.
Verð 34,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Friðriksdóttir í síma
844-6544 eða á tölvupósti ragnheidur@stakfell.is
ÞÓRUNNARTÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

Áherslur starfssviðs
- Stjórna vinnuﬂokkum og taka
virkan þátt í framkvæmdum
- Umsjón með verkefnum og aðstoð
svæðisstjóra í stjórnun verkefna
- Að vinna verkáætlanir deildarinnar
ásamt svæðisstjóra
- Veita tæknilega ráðgjöf við
lausn verkefna

Starfsmenn á Þórshöfn
Við leitum einnig að faglærðu fólki á sviði
málm- og véltækni iðnaðar á Þórshöfn í
málmsuð, stálsmíði, vélvirkjun og vélstjórn.
Sveinspróf eða reynsla skilyrði.

Þorláksgeisli 98

Einar Svanbergsson veitir allar nánari
upplýsingar í síma 660 36 18 eða á tölvupóstfangið einar@hamar.is Farið verður
með allar umsóknir sem trúnaðargögn.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 9.mái frá kl: 13:00 til 14:00
Stórglæsilegt 168,9 fm 6 herbergja

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson

Umsókn berist á einar@hamar.is

endaraðhús á tveimur hæðum

sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

með 30,6 fm innbyggðum bílskúr,
samtals : 199,5 fm.
Einstakt útsýni, fallegur garður.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

54,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Hamar ehf.

Vesturvör 36

200 Kópavogur

www.hamar.is

564 60 62

19

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Rúna

Arna

OPIÐ HÚS

10. maí 15:00 – 15:30

Anton

Súðarvogur 44

104 REYKJAVÍK

104 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Góð íbúð á jarðhæð í þriggja íbúðarhúsi, íbúðin
var tekin að miklu leyti í gegn fyrir nokkrum
árum. Tvö góð herbergi, fallegt eldhús frá HTH.
Heyrumst

STÆRÐ: 101,6 fm

Kristín

11. maí 18:00 – 18:30

Skipasund 27
STÆRÐ: 63,5 fm

25.900.000

Lára

Harpa

Magnús

10. maí 16:00 – 16:30

Álfheimar 46
104 REYKJAVÍK

AUKAÍBÚÐ

HERB:

3

Mikið endurnýjuð 69,3fm 2ja herbergja íbúð
á annari hæð, glæsilegt útsýni. Eigninni fylgir
32,3fm aukaíbúð/vinnustofa.

STÆRÐ: 107,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð íbúð á efstu hæð, þrjú svefnherbergi,
baðherbergieldhús og stofa. Gott útsýni er úr
íbúðinni og er búið að koma þvottaaðstöðu
fyrir í íbúð.
Heyrumst

Kristín 824 4031

35.800.000

Kristján 696 1122

31.900.000

10. maí 14:00 – 14:30

Norðurbrú 6

Þorrasalir 17

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 107,6 fm

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 85-124 fm

Góð fjögurra herbergja íbúð á þessum vinsæla
VWDßt6MiODQGVKYHU´PHßVWßLtEtODNMDOODUD
Íbúðin er sérlega vel umgengin og er glæsileg
í alla staði.

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

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

Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122
OPIÐ HÚS

Þórey

OPIÐ HÚS

Heyrumst

Kristján 696 1122
OPIÐ HÚS

Gunnar

Stefán 892 9966

38.900.000

31.9-39.9 M

10. maí 15:00 – 15:30

Kóngsbakki 13

Furugrund 44

109 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 96,4 fm

200 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 108,5-110,6 fm FJÖLBÝLI

Björt og rúmgóð 4.herbergja íbúð á 2.hæð. Þrjú
svefnherbergi. Stofa með góðum suður- og
vestursvölum. Þvottahús innan íbúðar.
<´UWDNDQOHJWJRWWOiQIUiÀE~ßDOiQDVMyßL
Heyrumst

Heyrumst

Bjarni 662 6163

Stefán 892 9966

26.900.000

ÚTSÝNISHÚS

OPIÐ HÚS

Þrastarhöfði 29
EINBÝLI

10. maí 16:30 – 17:00

110 REYKJAVÍK
HERB:

6

Glæsilegt og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum. Fallegur gróinn garður með skjólveggjum og veröndum. Glæsilegt sjávarútsýni af
VY|OXP)M|OVN\OGXYQWKYHU´
Heyrumst

Jóhanna 698 9470

37.9-38.9 M

Bleikjukvísl 16

270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: 252,3 fm

HERB: 3-4

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

STÆRÐ: 227,9 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Fallegt og vel staðsett hús með sér auka íbúð.
Skjólsæll og gróinn garður með timburpöllum
og heitum potti. Eigninni er vel viðhaldið og
talsvert endurnýjuð árið 2003 og 2007.
Heyrumst

79.900.000

Stefán 892 9966

64.900.000

Opið hús að VINAMINNI - MjóstræƟ 3, Grjótaþorpi

NÝTT - Opið hús að Njálsgötu 19 (íb 103) í Reykjavík

NÝTT - Opið hús að Brúnastöðum 25 í Grafarvogi

Sunnudaginn 10. maí milli kl 14:00 og 14:30
103,8 ferm | Hæð | fmr 32.200.000 | verð 49.900.000

Sunnudaginn 10. maí milli kl 15:00 og 15:30
71,6 ferm | 2ja herb | fmr 28.700.000 | verð 32.900.000

Sunnudaginn 10. maí milli kl 16:00 og 16:30
209,8 ferm | Raðhús | fmr 51.900.000 | verð 56.900.000

NÝTT - Opið hús að Hrísmóum 6 (íb 403 ) í Garðabæ

Opið hús að Hallakri 2A (íb 102) í Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Vesturtúni 25 á ÁlŌanesi

Sunnudaginn 10. maí milli kl 17:00 og 17:30
120,4 ferm | 4ra herb | fmr 28.300.000 | verð 36.900.000

Mánudaginn 11. maí milli kl 17:30 og 18:00
106,8 ferm | 3ja herb | fmr 32.750.000 | verð 39.900.000

Þriðjudaginn 12. maí milli kl 17:30 og 18:00
139,7 ferm | Einbýli | fmr 38.950.000 | verð 46.900.000

Skoða skipƟ á raðhúsi í Garðabæ

Skoða öll skipƟ á minni eignum

Opið hús að Ásakór 15 (íb 601) í Kópavogi

Opið hús að Austurkór 111 í Kópavogi laugardaginn 9. maí milli kl 17:00 og 17:30 & þriðjudaginn 12. maí milli kl 17:30 og 18:00

Laugardaginn 9. maí milli kl 16:00 og 16:30
139,7 ferm | 4ra herb | fmr 36.050.000 | verð 37.500.000

Vel skipulagt raðhús með mikilli loŌhæð á einni hæð með bílskúr en húsið skilst fullbúið án gólfefna og grółöfnuð lóð.
190,1 ferm | 4 herb | fmr 33.800.000 | verð 59.800.000

Vantar - fyrir áreiðanlega kaupendur
* Raðhús í Kjarrmóum í Garðabæ
* 3ja herb íbúð í Garðbæ með sérinngangi og garði
* 2ja - 3ja herb íbúð á fyrstu hæð eða í lyŌuhúsi
Fyrir eldri hjón sem eru búin að selja, traustar og öruggar greiðslur.
Þau eru opin fyrir flestum staðsetningum á höfuðborgarsvæðinu og
eru ekki endilega að leita eŌir þjónustuíbúð en þurfa goƩ aðgengi.

* 3ja - 4ra herb íbúð á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir trausta kaupendur, sérinngangur og sérafnotaréƩur er mikill
kostur en annars opin fyrir íbúð á verðbilinu 28-32 milljónir.

* 3ja - 4ra herb íbúð í Lindahverfi Kópavogi

NÝTT VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Rótgróið fyrirtæki í heilsugeiranum
með mikla viðskiptavild
Fyrirtækið er vel staðseƩ miðsvæðis í
Reykjavík, með góðan leigusamning og hefur
verið leiðandi á sínu sviði síðastliðin 25 ár. GoƩ
viðskiptalíkan og stöðugur rekstur, miklir
vaxtamöguleikar fyrir nýja eigendur.
Fyrirspurnir skal senda á thorey@fastlind.is.

Sími 512 4900
landmark.is

IÐ

OP

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

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
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AUSTURKÓR 19 & 23 - 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10.MAÍ KL.15:30-16:00

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR AF 20

- Vel skipulögð 3ja herb 119 fm á jarðhæð
- Sérafnotareitur út frá stofu m/glerskilrúmi
- Stæði í bílgeymslu með íbúð
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA

- Vel skipulögð 4ra herb 114.3 fm
- Sérinngangur / suður-svalir
- Fullbúnar með gólfefnum
- Innréttingar og skápar frá AXIS
- LAUSAR TIL AFHENDINGAR
Hafðu samband

SVEINN EYLAND

V. 43.5 millj.

IÐ

sölufulltrúi
Sími 692 5002

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband

S

HÚ

SVEINN EYLAND

V. 35.9 millj.

IÐ

OP

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

DALALAND 5 – 108 RVK

KLAPPARHLÍÐ 20 – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MAÍ FRÁ 14.00 – 14.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MAÍ. KL. 14:00 - 14:30

- Mjög björt 53.6 fm íbúð á jarðhæð.
- Lokaður sérgarður.
- Mikið endurnýjað að utan.
- Stórir gluggar í stofu.

- Virkilega falleg 113,5 fm 5 herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 26,3 fm. bílskúr, samtals 139,8 fm.
- Er upprunalega með 4 svefnherb. en er í dag með 3 herb., mjög auðvelt að bæta herb. við aftur.
- Húsið er byggt árið 2002, klætt að utan með báruálsklæðningu og harðvið.
- Stutt í alla þjónustu og skóla.
Hafðu samband

V.23.9 millj.

EGGERT MARÍUSON

Hafðu samband

V. 38.9 millj.

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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IÐ
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BIRKIGRUND 34 – 200 KÓP

BOÐAHLEIN 29 – 210 GBÆR

OPIÐ HÚS SUNNUD. 10. MAÍ KL. 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 10. MAÍ KL. 14:00 – 14:30

- 232 fm raðhús með bílskúr innarlega í botnlanga
- Sannkallað fjölskylduhús – 5 svefnherbergi
- Aukaíbúð í kjallara sem er í útleigu.
- Frábær staðsetning!

- 84,9 fm endaraðhús, eitt svefnherbergi og rúmgóð stofa
- Sólskáli er við húsið og verönd. Frábær staðsetning!
- Eign fyrir 60 ára og eldri. Útsýni til vesturs og norður.
Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

V. 53,9 millj

IÐ

K
BÓ

V. 30,9 millj.

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

ÐU
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sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Landmark leiðir þig heim!

HOFAKUR 1- 210 GBÆ

OP

Nadia Katrín Orri Hermannsson

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

N

SEIÐAKVÍSL 14 – 110 RVK

NORÐURSTÍGUR 3 – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN

EIGNIN SELST Í HEILU LAGI EÐA Í EININGUM

- 175 fm einbýli á einni hæð, þar af 32,8 fm bílskúr
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í húsinu
- Staðsett neðst í botnlanga ofan við Elliðadalinn. Útsýni.

- 2 íbúða hús á þessum frábæra stað með samþykktum byggingarétt.
- Neðri hæð er 2ja herb. 69,1 fm. íbúð með sérinngang.
- Efri hæð er 3ja herb. 105,9 fm. íbúð með sérinngang.
- 26 fm. bílskúr fylgir efrihæð ásamt byggingarétt fyrir 93,1 fm. íbúð.

V. 56,9 millj

Verð á neðri-hæð 33 millj.
Verð á efri-hæð 56 millj. Með byggingarétt.

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is

IÐ

K
BÓ

ÐU
O
SK

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

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

Landmark leiðir þig heim!

N

LÆKJARFIT 17 – 210 GBÆ

KLAUSTURHÓLAR 10 – GRÍMSNESI

GLÆSILEGT EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ

GLÆSILEG EIGN Á EINSTÖKU LANDI MEÐ MIKLUM GRÓÐRI.

Glæsilegt og frábærlega staðsett 270,9 fm. 8 herbergja einbýlishús.
Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Eignin er staðsteypt og klædd að utan með áli. Lóð er full frágenginn. 53,2 fm.
Bílskúr. Stutt í skóla og alla þjónustu. Sólpallur með heitum pott.

Stórglæsilegt nýtt 257 fm. Sveitaóðal / Sumarhús. Eignin stendur á 3,3 hektara
eignarlandi.
Húsið er á tveimur hæðum, efri hæð 127 fm. Stúdíóíbúð á neðrihæð 37 fm. Og bílskúr,
geymslur, kalt búr og vínkjallari samtals 93 fm. Í kringum húsið er 100 fm. Verönd með
frábæru útsýni.
Að auki er 12 fm. Geymsluskúr á landinu og sláttutraktor með kerru fylgir.
Húsinu verður skilað fullbúnu að utan, stúdíóíbúð fullbúin en að öðru leiti skilast
eignin rúmlega fokheld að innan.
Glæsileg eign á einstöku landi með miklum gróðri.

V. 109 millj.

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

IÐ

OP

V. 45 millj.

Hafðu samband

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266

S

HÚ

SKIPASUND 50 – 104 RVK

GLÆSILEGT SUMARHÚS / MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MAÍ KL. 15:00 – 15:30

Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík. Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð.
Afar vandaðar og sérsmíðar hnotu-innréttingar og innihurðir. Allir gluggar og hurðir úr harðvið.
Stór verönd með frábæru útsýni. Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð. Hiti í gólfum með sér
hitastýringu fyrir hvert rými. Eignin er staðsett við Minna Mosfell í Grímsnes og
Grafningshreppi. Rafmagnshlið inn á svæðið.
Hafðu samband

- 111,2 fm. 4ra herbergja íbúð þ.a. 38,4 fm. bílskúr.
- Eignin er í slöku ástandi að utan og þak þarfnast lagfæringa.
- Forskalað timburhús og bílskúr er byggður úr holsteini. Stór lóð.
V. 24.9 millj.

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

ÞÓRARINN THORARENSEN

sölustjóri. Sími 770 0309

sölustjóri. Sími 770 0309

VAÐNES - SUMARBÚSTAÐALÓÐIR Í GULLFALLEGU UMHVERFI
ÁSAMT VEIÐRÉTTINDUM
Landmark kynnir í einkasölu 2 glæsilegar lóðir við Nesveg í Vaðnesi í Grímsnes og Grafningshreppi
Lóðirnar eru sérlega rúmgóðar - 1 hektari að stærð. Glæsilegt útsýni er í allar áttir.
Lóðunum fylgja réttindi til að veiða í Höskuldslæk sem rennur í Hvítá.
Einstakt tækifæri til þess að eignast sumarbústaðalóð á þessum fallega stað.
Lóðirnar eru samliggjandi og hægt að kaupa báðar
Hafðu samband
saman eða í sitthvoru lagi.
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266
Verð á lóð kr. 6.900.000

EINSTAKLEGA FALLEGAR SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
- Tvær fallegar samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leirubakka í Landsveit.
- Lóðirnar fást á mjög hagstæðu verði.
- Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm hvor um sig. Mikið óbyggt svæði umhverﬁs lóðirnar gefur
einstaka möguleika á ósnortnu landrými.
- Verð fyrir staka lóð er 1.750.000 kr. og verð fyrir tvær lóðir er 3.200.000 kr.
Hafðu samband

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266

ÚTBOÐ

Laugavegur - til leigu eða sölu
Gott 124 fm verslunarrými á miðjum Laugavegi.
Bjart rými með góðum gluggum.
Afhending samkomulag
Fyrirspurnum svarað á eyglo@simnet.is

TIL LEIGU Í SÍÐUMÚLA

Nýr Landspítali við Hringbraut
Götur, veitur, lóð - Norðurhluti lóðar
Útboð nr. V20000

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Víkurvegur – Reynisvatnsvegur.
Endurnýjun gatnamóta 2015, útboð nr. 13505.
• Háaleitisskóli Álftamýri, þakviðgerðir 2015,
útboð nr. 13506.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Fæðingarmonitorar
og miðlægt vöktunarkerﬁ
(Fetal monitors and Central
Monitoring System)
fyrir Landspítala
Á næstunni mun fara fram útboð á vegum Ríkiskaupa á
fæðingarmonitorum og kerﬁ fyrir geymslu monitorupplýsinga
fyrir kvennadeild Landspítala. Áður en til útboðs kemur mun
bjóðendum gefast kostur á að kynna hvaða möguleika tækin og
kerﬁ hafa upp á að bjóða fyrir kaupanda.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), fyrir hönd verkkaupa sem er
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboðum í verkið
„Nýr Landspítali við Hringbraut – Götur, veitur, lóð - Norðurhluti
lóðar“
Verkið er á norðurhluta lóðar Landspítala við Hringbraut milli
Kvennadeildar, K-byggingar og Barónsstígs. Verkið felst meðal
annars í:
• Uppriﬁ á núverandi yﬁrborði gatna, göngustíga, bílastæða og
grænna svæða, ásamt allri jarðvinnu fyrir sjúkrahótelið.
• Allri vinnu við lagnir á svæðinu.
• Uppsteypu tengiganga og stoðveggja.
• Nýbyggingu gatna, bílastæða og gönguleiða, ásamt öllum
lóðafrágangi.
Helstu magntölur eru:
Upprif á malbiki
3.300
Gröftur
11.800
Bergskeringar
4.300
Fyllingar
5.300
Mótasmíði
1.600
Bendistál
50.000
Steinsteypa
350
Fráveitulagnir
760
Snjóbræðslulagnir 9.600
Hellulagnir
2.500
Malbikun
4.000

Áhugasamir hafið samband
við sölumenn okkar.
m3
m3
m3
m3
m2
kg
m3
m3
m
m2
m2

s. 511-2900
Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

Eiðismýri 30 – Fyrir 60 ára
ÚS
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Verkinu skal vera að fullu lokið í 1. júní 2017.
Útboðsgögn verða til sölu á kr. 3500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
12. maí 2015.

Opið hús sunnudag 10.5.2015 Til sölu vönduð 3ja herbergja

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, 2. júní 2015 kl 11:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Áhugasamir sendi inn ósk um þátttöku í kynningunni fyrir
29. maí 2015, á eftirfarandi tölvupóstfang kvald@landspitali.is,
merkt „Fæðingarmonitorar og kerﬁ fyrir Landspítala – ósk um
kynningu“
Reikna má með því að hver þátttakandi fái um 2 klst. til kynninga.
Kynningar munu fara fram 8.-19. júní 2015.
Markmið fundarins er að fá upplýsingar um nýjungar sem í boði
eru bæði með tilliti til klínískrar notkunar, gæða og hagræðingar.
Leitað er eftir lausnum og tillögum framleiðanda varðandi nýja
og bætta meðferðarmöguleika sem búnaður frá þeim gefur kost
á.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Erum með í einkaleigu mjög gott 852fm brúttó skrifstofu-/
lagerhúsnæði á einu gólfi í Síðmúla. Gluggar á 3 vegu, 3
innkeyrsludyr. Lofthæð 2,4-3,25m. Fimm inngangar. Dúkur
á gólfum og flúrósent lýsing í loftum. Loftræstilagnir(kerfi).
Hringakstur um húsið og fljödi bílastæða. Hentar t.d. undir
heildverslanir, líkamsrækarstöð, léttan iðnað ofl, eða jafnvel
sem skrifstofuhúsnæði. Leiguverð: 1.150 þús. á mánuði.

íbúð á jarðhæð, með sér suður verönd og yfirbyggðar svalir
að hluta. Íbúðin skiptist í forstofu með góðum skápum.
Tvö svefnherbergi með skápum. Eldhús með ljósri/ Beyki
innréttingu. Stofu og borðstofu með vönduðu nýlegu parketi
á gólfum. Flísalagt baðherbergi með innréttigu og tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Sér geymsla fylgir í kjallara. Íbúð fyrir
60 ára og eldri. Velkomið að skoða íbúðina á sunnudaginn
milli 17-17:30, íbúð 0106. Til afhendingar við kaupsamning.
Áhugasamir hafi samband: Ársalir ehf – fasteignamiðlun
533 4200 eða arsalir@arsalir.is

Ársalir

FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

Félagsfundur

533 4200
Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

MATVÍS boðar til almennra félagsfunda:
Í Reykjavík mánudaginn 11. maí
kl. 16:30 á Stórhöfða 31 1. hæð.
Á Akureyri mánudaginn 18. maí
kl. 15:00 á Hótel KEA.
Dagskrá:
1. Kjaramál
2. Önnur mál

Mánastígur – Hafnarfjörður – Einbýli

FORVAL

™

F.h. umhverﬁs- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað
eftir umsóknum verktaka um að fá að taka þátt í lokuðu útboði
vegna:

Viðbygging og endurbætur á
Klettaskóla – EES Forval nr. 13468
Verkið samanstendur af þremur meginhlutum. Í fyrsta lagi
er nýbygging norðvestan við núverandi hús, sem inniheldur
íþróttahús og sundlaug, hátíðarsal og aðalanddyri. Í öðru lagi
er félagsmiðstöð í nýbyggingu austan við núverandi hús. Í
þriðja lagi er létt viðbygging sem kemur ofan á miðálmu núverandi húss og inniheldur nýja stjórnunardeild. Í fjórða lagi
er endurgerð núverandi húss að innan ásamt lítilsháttar ytri
breytingum. Endurgerðin er mismikil eftir húshlutum, mestu
er breytt í vestur- og suðurálmu, en nokkrar breytingar eru
einnig í austur- og miðálmu.
Forvalsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá þriðjudeginum 5. maí 2015 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 1. hæð,
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skila eigi síðar en: Kl. 14:00 miðvikudaginn
27. maí 2015 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Umsóknum skal
skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Innkaupadeild

AÐALFUNDUR
Verður haldinn 21. maí á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00
Aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu glæsilegt
og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr
samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins.
Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn,
miðbæinn, skóla og ﬂeira. Möguleiki á aukaíbúð. Verð 79 millj.
Erum við símann alla helgina til að sýna húsið.
Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9494
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI
CIESLI Z DOSWIADCZENIEM PRZY
STAWIANIU PEYT SZALUNKOWYCH.
MILE WIDZIANE UPRAWNIENIE NA DZWIG BUDOWLANY.
INFORMACJE W J.ANGIELSKIM LUB ISLANDZKIM POD
NUMEREM+354-8202188 LUB hafnarsport@simnet.is

