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

Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Malaguzzi frá Reggio Emilia og 
við leggjum mikið á okkur við að gera góðan skóla strax, því börn hafa ekki tíma til 
að bíða, þau eldast bara og fara frá okkur. Við reynum að upplifa ævintýrið í 
sérhverjum degi og leitum að fleiri leikskólakennurum til að njóta þess með okkur.  

Vilt þú vinna með mörgum öðrum leikskólakennurum á deildinni?
Væri það ekki draumur?

Við viljum ráða leikskólakennara sem elska að vinna í anda Reggio
eða hafa löngun til að kynnast skapandi starfi,

uppeldisfræðilegum skráningum 
og lýðræðsilegum þankagangi í öllu starfi skólans.

Leikskólakennari eða

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Umsóknarfrestur er til 10. júní eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við Hörð 
skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

starfsmaður með aðra frábæra háskólamenntun sem nýtist í 
starfi, óskast til starfa með okkur í frábærum leikskóla, frá og 
með haustinu eða fyrr…

Við óskum eftir faglærðum rafvirkja, vélvirkja eða vélstjóra með góða þjónustulund 
sem staðsettur verður á starfsstöð okkar í Kópavogi. Um er að ræða sérhæfða 
þjónustu, sem þarfnast þekkingar á vél- og rafbúnaði, við dælukerfi um allt land.

Nánari upplýsingar veitir: Árni Gíslason • arni@hamar.is • 660 3602

Við leggjum áherslu á : 
• að starfsfólk þekki starfsemi okkar
• gæða- og öryggisstefnu fyrirtækisins
• skemmtilegan starfsanda og vinnugleði
• að hæfni ráði vali á starfsfólki
• hvetjandi og öruggt starfsumhverfi
• samkeppnishæf laun

Ráðningarferli:
Val á starfsfólki byggir á faglegum vinnubrögðum. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðargögn.
Umsóknarfrestur er til og með 31.05.2015

Vinsamlegast fyllið út starfsumsókn á heimasíðu 
okkar www.hamar.is

Véltæknimaður
hamar.is

Vinnumálastofnun

Frá atvinnuleysi til starfa

Vinnumálastofnun auglýsir eftir til boðum í 
virkni- og náms úr ræði fyrir atvinnuleitendur 
sem tryggðir eru innan at vinnu leysis trygg-
inga kerfis ins sbr. 12. gr. laga nr. 55/2006. 

Í starfsáætlun þessa árs leggur Vinnu mála stofnun 
sérstaka áherslu á atvinnu leitendur af erlendum 
uppruna, konur, há skóla mennt aða og ungt fólk, auk 
þess sem staða ófag lærðra er ávallt áherslu atriði í 
vinnu markaðs að gerðum stofn unar innar.
  
Leitað er eftir tilboðum í virkni úrræði / nám skeið sem 
styðja við at vinnu leit endur og styrkja stöðu þeirra á 
vinnu markaði. 

Áhersla er á virkni- og námsúrræði  
á eftirfarandi sviðum:

• Sjálfsstyrkingar- og starfsleitarnámskeið  
fyrir tiltekna markhópa.

• Notkun samfélagsmiðla í atvinnuleit.

• Tölvunámskeið.

• Námskeið í að stofna og reka fyrirtæki.

• Íslenskunám fyrir atvinnuleitendur af erlendu bergi.

• Starfstengd námskeið sem hafa það að markmiði að 
hvetja þátttakendur til að endurskoða viðtekin viðhorf 
til kvenna- og karlastarfa.

Jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum er boðið að 
leggja inn tilboð. Gerð er krafa um sérmenntun 
leiðbeinenda og reynslu af námskeiðshaldi.  
Vinnumálastofnun áskilur sér rétt til að taka eða 
hafna öllum tilboðum og verða þjónustusamningar 
gerðir við þá bjóðendur sem samþykkt verður að 
ganga til samstarfs við.

Óskað er eftir tilboðum sem tilgreina tilgang og 
markmið námskeiðs, tímalengd, verð pr. tímaeiningu, 
námsgögn, staðsetningu og annað sem tilboðsgjafar 
telja mikilvægt að komi fram. 

Tilboðum merkt „Tilboð í virkni- og námsúrræði“  
skal skilað fyrir 31. maí 2015 til:
Vinnumálastofnunar, Kringlunni 1, 103 Reykjavík

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

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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www.gardabaer.is

Leikskólinn Hæðarból
 • deildarstjóri
 • leikskólakennari 
 • aðstoðarmaður matráðs í 40% stöðu
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Flataskóli
 • ræsting
 
Hofsstaðaskóli
 • ræsting
 
Sjálandsskóli
 • kennari
 • sérkennari
 • stuðningur og aðstoð

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Óskum að ráða bókara til starfa í 50% 
starfshlutfall.  
Starfið felur í sér alhliða bókhaldsstörf, 
afstemmingar og skil á uppgjöri til 
endurskoðanda.  Viðkomandi þarf að vera 
reyndur á sínu sviði.  Haldgóð kunnátta á 
Navision tölvukerfi er nauðsynleg.  

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið hreyfing@hreyfing.is fyrir 26. maí.

BÓKARI 
50% starfshlutfall

 
 

 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnastjórar Ríkiseignir Reykjavík 201505/517
Sviðsstjóri Þjóðminjasafnið Reykjavík 201505/516
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201505/515
Tæknimaður Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201505/514
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201505/513
Skólaliði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201505/512
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201505/511
Læknar í starfsnámi á geðsviði LSH, skrifstofa geðsviðs Reykjavík 201505/510
Sérfræðilæknir LSH, bráðalækningar Reykjavík 201505/509
Starfsþróunarár hjúkr.fræðinga LSH, menntadeild Reykjavík 201505/508
Sérfræðilæknir LSH, dag- og göngud. Hvítabandsins Reykjavík 201505/507
Sérfræðilæknar LSH, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201505/506
Öryggisstjóri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201505/505
Lektor í félagsráðgjöf Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201505/504
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201505/503
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201505/502
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201505/501
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201505/500
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201505/499
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201505/498
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201505/497
Framh.sk.kennarar/íþróttakennari Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201505/496
Ráðgjafi Vinnumálastofnun Reykjavík 201505/495
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201505/494
Rannsóknamaður Hafrannsóknastofnun Ísafjörður 201505/493
Sálfræðingur LSH, geðsvið Reykjavík 201505/492
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Rannsóknarstofan í Glæsibæ óskar eftir að ráða einstakling með viðeigandi
fagnám til starfa við blóðsýnatöku. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Starfsmaður í blóðsýnatöku

Hæfniskröfur

· Menntun á sviði sjúkraliða, lífeindafræði, hjúkrunarfræði eða sambærilegt

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum RANNSÓKNARSTOFANFF

GLÆSIBÆ

Vegna aukinna umsvifa vantar starfsmann í vöruhús HEKLU.

Starfssvið
•  Ber ábyrgð á tiltekt á vörum, pökkun þeirra og sendingu sé í samræmi  

við staðla framleiðenda.
•  Ber ábyrð á móttöku vara inn á vörulager.
•  Ber ábyrgð, ásamt umsjónarmanni vöruhúss, að allt starf innan vöruhús sé í 

samræmi við staðla framleiðenda.
•  Vinnur eftir gæðakerfi HEKLU og fylgir í hvívetna handbókum, stöðlum og 

fyrirmælum framleiðenda.
•  Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af starfsemi vöruhúsa er kostur.
•  Þekking á vörum fyrirtækisins æskileg.
•  Þjónustulund, áreiðanleiki og stundvísi.
•  Nákvæm vinnubrögð.
•  Góð almenn tölvuþekking.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðjón Ingi Guðmundsson í síma 590 5000 eða 
gigu@hekla.is 
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Heklu, www.hekla.is

Starfsmaður í vöruhúsi HEKLU

HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Stolt Sea Farm Iceland hf

Vaktmaður í fiskeldi 
Stolt Sea Farm, alþjóðlegt, leiðandi fiskeldisfyrirtæki óskar 
að ráða starfsmann í eldisstöð fyrirtækisins á Reykjanesi. 
Fiskeldið verður stærst sinnar tegundar í heimi og er því 
um krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf að ræða.  
Starfsmaður þarf að hafa bifreið til umráða.

Starfssvið og ábyrgð:
- Almenn fiskeldisstörf.
- Vakta– og bakvaktavinna.

Hæfniskröfur:
- Reynsla úr fiskeldi, fiskvinnslu eða sambærilegu.
- Skipulögð og öguð vinnubrögð.
- Góð íslensku- og enskukunnátta. 
- Reykleysi og reglusemi.
- Hreint sakavottorð.
- Lágmarksaldur 25 ár.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2015.

Umsókn og ferilsskrá sendist á íslensku á netfangið 
ssficeland@stolt.com
merkt „Vaktmaður í fiskeldi“.

Góð laun í boði og möguleiki á starfsframa fyrir  
réttan aðila.

Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

Leikskólinn Garðasel
Starf leikskólakennara eða þroskaþjálfa í Leikskólanum Garðaseli.• 

Leikskólinn Teigasel
Starf leikskólakennara í Leikskólanum Teigaseli.• 

Brekkubæjarskóli
Störf umsjónarkennara á yngsta stigi, tvær 80% stöður til fastráðningar.• 
Starf myndmenntakennara, 73% afleysingastaða til eins árs.• 
Starf umsjónarkennara á yngsta stigi, 60% afleysingastaða til eins árs.• 
Störf umsjónarkennara á miðstigi, tvær 80% afleysingastöður til eins árs.• 
Starf umsjónarkennara á miðstigi, 80% afleysingastaða vegna • 
fæðingarorlofs frá og með 1. október 2015.

Tónlistarskóli Akraness
Starf fiðlukennara, 100% staða.• 
Starf píanókennara, 100% staða.• 

 
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar  

á þar til gerðu eyðublaði.

Allar nánari upplýsingar má finna á www.akranes.is
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Sölumaður óskast í verslun okkar í Kópavogi.
Í boði er spennandi og skemmtilegt sölumannsstarf

Menntun og reynsla:  Hæfni í mannlegum samskiptum - Stundvísi - Áreiðanleiki - Reynsla af 

sölumennsku er æskileg en ekki nauðsynleg - Þekking á pípulagnaefni og hreinlætistækjum kostur.

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 23 ára aldri. Starfið felur í sér að afgreiða í verslun okkar í 

Kópavogi.

Umsóknafrestur til: 29.05 2015 - um er að ræða sumarstarf með möguleika á 

framlengingu (framtíðarstarfi). 

Vinnutími: 9.00 - 18.00 alla virka daga og einhverja laugardaga.

Launakjör: Samkomulag

Starfið er laust nú þegar - nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Tengis 
- Árni Birgisson 
Umsóknir óskast sendar á atvinna@tengi.is

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15  www. tengi.is  tengi@tengi.is

ið uvegi        pav gi      i 1  1000     aldursnesi          kure ri      i 1  1050     
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Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika 
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

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

Fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur leitar að forstöðumönnum sem tilheyra 
stjórnendateymi sviðsins. Viðkomandi þurfa að búa yfir mjög góðri samskiptahæfni 
og þjónustulund ásamt sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnubrögðum.

 

Forstöðumaður Áhættustýringar
Forstöðumaður Áhættustýringar ber ábyrgð á áhættustýringu 
Orkuveitusamstæðunnar ásamt mótun stefnu og framtíðarsýnar. 

Starfs-  og ábyrgðarsvið
• Dagleg stýring einingarinnar

• Umsjón greiningar og mats á fjármála- og rekstraráhættu 

• Umsjón með áhættuvörnum 

• Skilgreining ákvarðanatökuferla

• Gerð varnarsamninga 

• Álagsprófanir á rekstri

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskipta- eða verkfræði, er skilyrði

• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur

• Stjórnunarreynsla er kostur

• Reynsla af áhættustýringu er skilyrði

• Mjög gott vald á íslensku og ensku  

Forstöðumaður Fjárstýringar og áætlana
Forstöðumaður Fjárstýringar og áætlana ber ábyrgð á fjárstýringu og 
áætlanagerð Orkuveitusamstæðunnar ásamt mótun stefnu og framtíðarsýnar. 

Starfs-  og ábyrgðarsvið
• Dagleg stýring einingarinnar

• Umsjón með fjármögnun 

• Umsjón með lausafjárstýringu 

• Umsjón með áætlanagerð 

• Samskipti við fjármálastofnanir

• Umsjón með arðsemisgreiningum

• Umsjón með stjórnendaupplýsingum og greiningarvinnu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskipta- eða verkfræði, er skilyrði

• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur

• Stjórnunarreynsla er kostur

• Reynsla af fjárstýringu skilyrði

• Mjög gott vald á íslensku og ensku 

Við leitum að leiðtogum

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  25. maí 2015.
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Ísbíllinn leitar að sölumönnum í fullt starf 
eða kvöld og helgarvinnu.

Góð laun fyrir góða starfsmenn.

Umsókn og ferilskrá sendist fyrir 20. maí á

isbillinn@isbillinn.is.

Sölumaður óskastSölumaður óskast

www.isbillinn.is

K-Apartments ehf.
auglýsir eftirtaldar
stöður:

Móttaka
Apartment K
Óskum eftir starfsmanni
á dagvakt. Frá 1 Júní.

Um er að ræða
100% stöðu.

Umsóknir sendist á:
jobs@apartmentk.is

Þernur
OK Hotel - Apartment K
Þernur í hótelþrif.
100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á:
headhousekeeper@apartmentk.is

Þjónar
K-Bar
Þjón í sal, vaktavinna
100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

Aðstoðarkokkur
K-Bar
100% stöður og hlutastörf.
Unnið á kvöldvöktum.

Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

k-people



Nordens Hus søger 
en erfaren projektleder 
til en fuldtidsstilling

Er du den person?
– Du skal have dokumenteret erfaring 

i projektledelse, gerne indenfor 
kunst og kulturområdet.

– Du skal tale og skrive mindst et 
skandinavisk sprog på højt niveau 
(svensk, dansk, norsk) samt 
engelsk. Det er absolut en fordel, 
hvis du taler og forstår islandsk, 
men ikke et krav, hvis dine 
kompetencer ellers er i top.

– Du skal kunne arbejde meget 
selvstændigt med ansvar for egne 
projekter lige fra fund-raising 
til planlægning, budgetstyring, 
afvikling og kommunikation.

– Du skal kunne uddelegere opgaver 
til dine kolleger og praktikanter 
og støtte dem med deres projekter 
og indgå som en samarbejdsvillig 
partner i et projektteam, der 
hjælper hinanden.

Dine opgaver:
– Udvikle og igangsætte projekter.
– Ansvar for Norden i Fokus, med 

projekter og information i dialog 
med Nordisk Ministerråd.

– Planlægge og gennemføre 
udstillinger, debatarrangementer, 
festivaler m.m. alene og sammen 
med samarbejdspartnere i huset, 
i Island og i Norden.

– Give en hånd med ved opsætning 
af udstillinger og større 
arrangementer i huset.

Kvalifikationer:
– God uddannelse og stor erfaring 

i projektledelse.
– Brændende interesse for de 

nordiske lande og det nordiske 
samarbejde. 

– Interesseret i samfunds spørgsmål 
og godt orienteret om aktuelle 
begivenheder. 

– Være selvstændig, struktureret og 
fantasifuld med stor interesse og 
viden om nordisk kunst og kultur.

Yderlige oplysninger fås ved skriftligr
eller telefonisk henvendelse til 
direktør Mikkel Harder på 
Mikkel@nordice.is Tlf. +354 551 7030 

Ansøgningsfristen er 15. juni 2015. 
Ansøgere bedes ansøge via 
www.nordenshus.is

Ansættelsessamtaler finder sted 
i Island i august måned.

Ansøgningen skal ledsages af CV 
og kort motivation, som tydeligt 
beskriver relevante færdigheder og 
ideen med at søge. Ansøgninger skal 
være på dansk, svensk eller norsk. 

Ansættelsen som projektleder er 
tidsbegrænset til fire år med en mulig 
forlængelse af ansættelseskontrakt 
i yderligere fire år jfr. reglerne
i Nordisk Ministerråd. Yderligere 
information findes på hjemmesiden 
www.nordenshus.is

Norræna húsið
The Nordic House

Nordens Hus i Reykjavik er en 
kulturinstitution med fokus på 
nordisk litteratur, sprog, arkitektur, 
design, børn og unge og bæredygtig 
udvikling. Vi arbejder for at styrke 
udvekslingen af kunst, kultur og 
viden mellem Island og de øvrige 
nordiske lande og på at formidle 
Norden i verden. Nordens Hus spiller 
en væsentlig rolle i det islandske 
samfund og er tegnet af den 
verdensberømte arkitekt Alvar Aalto.

Hefur þú áhuga  
á heilsueflandi skólastarfi?

Laus störf í leikskólum  
hjá Skólum ehf. 

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka 
áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdóms- 
samfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  

Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði 

leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og uppbyggjandi 

samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér 

jákvæð viðhorf í dagsins önn.

Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu 
Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins 2014. 
Launakjör eru skv. sérsamningi. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaleikskólinn Ársól, 
Reykjavík

Auglýsir eftir:
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni 
 frá og með 6. ágúst

Ungbarnaleikskólinn Ársól  
er tveggja deilda leikskóli með um 50 börn.

Nánari upplýsingar veitir  
Berglind Grétarsdóttir skólastjóri, sími 563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Heilsuleikskólinn Hamravellir, 
Hafnarfirði 

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í fullt starf
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni með 
 þekkingu og reynslu af atferlisþjálfun í 60% starfshlutfall

Heilsuleikskólinn Hamravellir  
er fimm deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir  
Ragnheiður Gunnarsdóttir skólastjóri, sími 424-4640.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Heilsuleikskólinn Kór,  
Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í fullt starf
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni sem 
 getur tekið að sér stuðning 
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir  
Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri, sími 570-4940.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

 Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.sími: 511 1144
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RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR

KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.

Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum 
og rennistigum

Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

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.

Vopnafjarðarhreppur auglýsir  
eftirfarandi störf laus til umsóknar
• Tómstundafulltrúi við hjúkrunarheimilið Sundabúð  

og umsjón með félagsstarfi eldri borgara.  
Starfshlutfall 100%. Starfið er laust frá 1. júní nk. 

• Hjúkrunardeildarstjóri við hjúkrunarheimilið Sundabúð  
til afleysinga í 1 ár. Um er að ræða 80-100% stöðugildi 
sem veitist frá 1. ágúst nk. eða skv. samkomulagi.

• Sjúkraliði á fastar næturvaktir í 60-70% stöðu frá og  
með 15. ágúst nk.

• Aðstoðarmaður við hjúkrun í 60-70% vaktavinnu við  
aðhlynningu aldraðra á hjúkrunardeild til afleysinga  
til eins árs með möguleika á framlengingu.  
Miðast við 15. ágúst nk.

• Starfsmaður í þjónustumiðstöð sveitarfélagsins frá og 
með 1. júní nk. Starfshlutfallið er 100%. Umsækjandi þarf 
að hafa reynslu af véla- og tækjavinnu, vera reiðubúinn 
að sækja þau námskeið sem starfinu fylgja. Starfið felur 
enn fremur í sér afleysingu stöðu hafnarvarðar.

• Tónlistarkennari við Tónlistarskóla Vopnafjarðar.  
Starfið er laust frá 1. ágúst nk. Æskilegt er að hlutað- 
eigandi geti kennt á gítar og blásturshljóðfæri.

• Íþróttakennari við Vopnafjarðarskóla frá og með  
1. ágúst nk. Starfshlutfallið er 100%.

• Aðstoðarmatráður við Vopnafjarðarskóla frá og með  
20. ágúst. Um er að ræða 80-100% stöðugildi. 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til föstudagsins  
29. maí nk. 

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, 
Hamrahlíð 5, 690 Vopnafjörður. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir sveitarstjóri sveitar- 
félagsins í síma 473-1300 og í netfanginu  
olafur@vopnafjarðarhreppur.is

RÁÐGJAFI Í ÞJÓNUSTUMÓTTÖKU VOLVO 

Brimborg leitar að öflugum ráðgjafa með jákvætt hugarfar og metnað 
í framtíðarstarf í þjónustumóttöku Volvo vörubílaverkstæðis.

Frekari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar í síma 515 7072

Sæktu um núna á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 19.maí 2015.

ATVINNUTÆKJASVIÐS BRIMBORGAR

Þingvangur óskar eftir vönum rafvirkjum til starfa.  
Um er að ræða fjölbreytt starf við nýbyggingar, endurbyggingar, breytingar og viðhald.

Upplýsingar veitir Guðjón Bjarnason í gegnum netfangið gudjon@thingvangur.is og í síma 897-5533

Rafvirkjar
Verktakar / Launamenn
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Laust er til umsóknar starf markaðsstjóra Icelandair á Norðurlöndum. Hlutverk markaðsstjóra er að fylgja 
eftir markaðsstefnu Icelandair í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Við leitum að lykilstjórnanda í 
stjórnendateymi fyrirtækisins innan sölu- og markaðssviðs. Markaðsstjóri vinnur náið með stjórnendum 
fyrirtækisins í markaðsþróun, stjórnun og mælingum á markaðsárangri.

Markaðsstjóri hefur aðsetur á skrifstofu Icelandair í Kaupmannahöfn og starfið heyrir beint undir svæðisstjóra 
Icelandair á Norðurlöndum.   

MARKAÐSSTJÓRI ICELANDAIR  
Á NORÐURLÖNDUM

STARFSSVIÐ:
   Ábyrgð á rekstri markaðsdeildar Icelandair  
á Norðurlöndum

   Þróun, innleiðing og eftirfylgni á markaðsstefnu  
Icelandair

   Framkvæmd og greining markaðsrannsókna
   Samskipti við auglýsingastofur
   Umsjón með vefsíðum Icelandair í Danmörku, 
Svíþjóð, Noregi og Finnlandi

   Rannsaka og meta markaðs- og fjölmiðlatækifæri 
   Vinna að sameiginlegum verkefnum með öðrum 
svæðisskrifstofum Icelandair

   Náin samvinna við markaðs- og viðskiptaþróunar-
deild Icelandair á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR:
   Háskólapróf í markaðsfræði eða viðskiptafræði, 
eða sambærileg menntun, er skilyrði

   Framhaldsmenntun er æskileg
   Framúrskarandi kunnátta í a.m.k einu 
Norðurlandamáli - töluðu og rituðu

   Brennandi áhugi á markaðsmálum
   Eiga auðvelt með samskipti og kynningar
   Góðir leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar 
   Sjálfstæði í vinnubrögðum, gott skipulag og 
tímastjórnun er nauðsynleg

   Reynsla af alþjóðlegu markaðsstarfi er æskileg

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf þar sem hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi verður að vera til staðar.

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. júlí 2015.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsoknir, eigi síðar en 27. maí 2015.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri – markaðs- og sölusvið I poa@icelandair.is
Bjarni Birkir Harðarson I General Manager – Scandinavia I bbh@icelandair.is
Svali Björgvinsson I Framkvæmdastjóri – starfsmannasvið I svali@icelandair.is
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Leitað er að aðila sem hefur til að bera mikla þjónustulund og frumkvæði, sýnir áreiðanleika og 
stundvísi í starfi og nákvæmni og ögun í vinnubrögðum. Það er mikilvægt að viðkomandi hafi gott 
viðhorf til vinnu og sé tilbúinn að bretta upp ermarnar þegar álag er mikið í deildinni. 

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. maí nk.

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

Starfssvið: 
• Umsjón með gerð og skráningu húsaleigusamninga 
• Skráning og tilkynning íbúa við leigutakaskipti 
• Samskipti við umhverfi og opinbera aðila vegna starfseminnar 
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur Félagsbústaða 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli og málfærni í ensku 
• Nákvæmni og samviskusemi 

Félagsbústaðir leita að þjónustufulltrúa á þjónustu- og samskiptasvið 

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og 
leigir út yfir 2.000 íbúðir í Reykjavík. Veigamikill þáttur í starfsemi félagsins felur í sér samskipti við 
viðskiptavini og úrvinnslu þeirra verkefna sem koma upp milli leigjenda, leigusala og umhverfis.   
Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns, en þar af telur þjónustu- og samskiptasvið 3 starfsmenn.  
Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið viðurkenningu frá 
starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Réttindi og atvinnuskírteini sem yfirvélstjóri
• Reynsla af vélstjórn
• Lokið hóp- og neyðarstjórnun hjá 

Slysavarnaskóla sjómanna
• Dugnaður, hreysti og heiðarleiki
• Góð samstarfshæfni og rík öryggisvitund

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Herbertsson,
skipstjóri á Sæfara í síma 858 8645. Áhugasamir 
eru hvattir til að sækja um sem fyrst, umsóknar-
frestur er til 24. maí nk. 

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

Saman náum við árangri

Vélstjóri til 
afleysinga á 
Grímseyjarferjunni 
SÆFARA
Samskip auglýsa eftir yfirvélstjóra til að leysa 
af í nokkrar vikur í sumar á Grímseyjarferjunni 
SÆFARA, sem hefur aðsetur á Dalvík. 

   

 

Vegna aukinna verkefna óskar 
Kerfóðrun ehf. eftir að ráða í   
eftirtalin störf: 

 Járniðnaðarmenn, vana 
rafsuðumenn 

 Múrara 
 Verkamenn með lyftara-réttindi 

Nánari upplýsingar veitir Baldur 
Baldursson í síma 896 3545. 
Umsóknir má finna á heimasíðu 
Kerfóðrunar.   www.kerfodrun.is 

Réttindi:  65 BT eða STVW III/3. Einnig þarf að hafa gyld 
réttindi, ROC-312, STCW 10 A-V/2, STVW10 A-VI/1-1, 1-2, 
1-3 & 1-4. Og vélavörð 750 kw.

Enskukunnátta, mannleg samskipti og vera svegjanleg/ur

Meðmæli

Báturinn er gerður út frá Hofsós

Umsóknafrestur er til 25 maí 2015.

Frekari upplýsingar í s.8492409 eða hafogland@gmail.com

SKIPSTJÓRI ÓSKAST Á FARÞEGABÁT Í SKAGAFIRÐI

Lyfjaval Álftamýri
Óskar eftir að ráða verslunarstjóra.

Menntunarkröfur:
Lyfjatæknimenntun  eða góð allmennn  

menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af starfi í apóteki nauðsynleg.

Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1.7.2015
Umsókn sendist á lyfjaval@lyfjaval.is
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Fyrirtæki í hátæknilausnum leitar að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa sem ber ábyrgð á 
þjónustu við stóra viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf, kynningar og 
þarfagreiningu fyrir fyrirtæki, ásamt tilboðs- og samningagerð og eftirfylgni. Einnig sér hann um að 
viðhalda viðskiptatengslum og afla nýrra.

Æskilegt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á sölumálum og tæknilausnum ásamt því að hafa 
hæfileika til tengslamyndunar.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 25. maí nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
og þarf umsækjandi að geta sýnt fram 
á hreint sakavottorð. 

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál og 
þeim svarað.

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

Menntun og reynsla
• Menntun sem nýtist í starfi
• A.m.k. 2ja ára reynsla af 
   sölustörfum skilyrði
• Þekking á tölvu-, hugbúnaðar- og 
   netlausnum æskileg

Eiginleikar
• Kraftur og frumkvæði
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi
• Sjálfstraust og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í spennandi umhverfi

Söluráðgjafi

Orkubú Vestfjarða ohf. óskar eftir að ráða starfsmann í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs. 

Upplýsingar veita:
Kristján Haraldsson orkubússtjóri  
Sími 450-3211

Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 31. maí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

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

Starfssvið
Starfið er krefjandi og felst m.a. í 
fjármála- og skrifstofustjórn ásamt 
tilheyrandi mannaforráðum. 
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs á 
sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórn skilyrði
• Stjórnunarreynsla
• Hæfni í samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Aðalskrifstofa Orkubús Vestfjarða er á Ísafirði.  
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess ov.is. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Rauði krossinn á Íslandi leitar að verkefnisstjóra til að stýra verkefnum á hjálpar- og 
mannúðarsviði félagsins. Um er að ræða fullt starf.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. maí nk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og 
fylgigögnum óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Helstu verkefni
• Undirbúningur, stjórn og eftirlit verkefna á 
   áherslusviðum félagsins
• Samskipti við systurfélög á vettvangi 
    hjálparstarfs, einkum í Afríku, 
    Miðausturlöndum og Austur-Evrópu
• Samskipti við aðra innlenda og erlenda 
   samstarfsaðila
• Fjárhagsumsjón, skýrsluskrif og fræðsla  
    um verkefnin

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af alþjóðlegu hjálparstarfi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta; kostur að tala frönsku, rússnesku 
    og/eða arabísku
• Skilningur á neyðaraðstoð, alþjóðlegri verkefnastjórn og þróunarsamvinnu
• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af dvöl og/eða starfi erlendis, óþrjótandi þolimæði, skilningur á 
    mismunandi aðstæðum fólks og brennandi áhugi á að láta gott af sér leiða

Verkefnisstjóri

Á hjálpar- og mannúðarsviði félagsins er m.a. sinnt aðstoð við 
hælisleitendur og flóttafólk, en aðalverkefni sviðsins er fjölbreytt 
þróunar- og uppbyggingarstarf Rauða krossins erlendis.

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

www.hagvangur.is
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Heimsóknir til viðskiptavina

· Tilboðs- og samningagerð

· Góð almenn tölvukunnátta

· Reynsla af sambærilegum störfum

· Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

· Geta til að vinna í hóp sem og sjálfstætt

Framsækið fyrirtæki á matvörumarkaði í Reykjavík óskar eftir að ráða metnaðarfullan,
árangursdrifinn og reyklausan einstakling í starf sölumanns. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Fyrirtækið starfar á sérhæfðu sviði matvöruverslunar og eru viðskiptavinir þess stofnanir,
veitingahús og matvöruverslanir.

Sölumaður
Starfsmaður í gestamóttöku

Við leitum að öflugum starfsmanni í gestamóttöku - í hlutastarf til að 
byrja með en í fullt starf frá 1. september. Viðkomandi þarf að getað 
hafið störf sem fyrst. 

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og gott vald á íslensku 
og ensku. Starfsmaðurinn þarf ennfremur að geta unnið sjálfstætt 
og skipulega. Reynsla af þjónustustarfi er mikill kostur. Viðkomandi 
þarf að hafa náð 20 ára aldri.   

Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknarbréf ásamt ferilskrá 
og mynd á netfangið umsokn@holt.is 

Umsóknarfrestur er til 26. maí.   

Hótel Holt • www.holt.is

Símavarsla - sumarstarf
Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða  

starfsmann í símsvörun og ýmis tilfallandi 
skrifstofustörf.

Um er að ræða sumarstarf.  
Viðkomandi þarf að hafa ökuréttindi og náð 
20 ára aldri 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2015

Umsóknum ásamt ferilskrá með mynd skal 
skilað til Önnu Stellu Guðjónsdóttir  
fjármálastjóra á netfangið  
anna@steypustodin.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða  
í eftirfarandi störf fyrir næsta skólaár. 

Stærðfræðikennari,  
möguleiki á framtíðarstarfi:

Hæfniskröfur:
• Masterspróf í stærðfræði æskilegt.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Viðskiptagreinakennari:
Hæfniskröfur:
• Masterspróf í viðskipta- eða hagfræði æskilegt.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,  
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.  
Umsóknarfrestur er til 26. maí og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,  
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli 
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Frá og með haustinu 
2015 ljúka nemendur námi til stúdentsprófs á 3 árum. Nemendur geta valið á milli fjögurra 
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.  
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn 

Ef eitthvað af þessu á við þig þá er laust til umsóknar starf kennara hjá ITS. Starfið felst  
í að taka virkan þátt í uppbyggingu og kennslustarfi kennsludeildar ITS.
Kennsludeild ITS er deild innan Icelandair Technical Services sem gegnir mikilvægu hlutverki  
í þjálfunarferli allra starfsmanna og lögð er áhersla á góðan starfsanda í deildinni.

KENNARI HJÁ TÆKNIDEILD ICELANDAIR
Ertu hæfileikaríkur leiðbeinandi? Geturðu útskýrt flókna hluti með gleði?  
Er þolinmæði einn af þínum mannkostum?

STARFSSVIÐ:
Kenna verkferla fyrirtækisins, m.a. MOE 
(CRS procedures), CAME og önnur tilfallandi 
námskeið
Kenna námskeiðin Human Factors, 
Safety Management Systems og önnur 
öryggisnámskeið, s.s. Fuel Tank Safety, 
EWIS, o.fl.
Kennsla á Boeing 757, Boeing 737NG  
og Boeing 767 réttindanámskeiðum, bæði 
hérlendis og erlendis
Undirbúa kennslu og kennsluefni fyrir 
ofangreint

HÆFNISKRÖFUR:
Flugvirkjamenntun með EASA Part 66 
skírteini B1 eða B1/B2
Tegundaráritun á Boeing 737, 757 eða 767
Reynsla af flugvélaviðhaldi 
CRS réttindi á einhverja af ofangreindum 
flugvélategundum er kostur
Vönduð vinnubrögð og jákvætt viðmót  
eru nauðsynlegir kostir fyrir þetta starf
Mikilvægt er að geta unnið vel í hóp
Frumkvæði og dugnaður 

Nánari upplýsingar veita:
Valgeir Rúnarsson I valgeirr@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsókn og ferilskrá óskast fyllt út á heimasíðu 
Icelandair, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar  
en 26. maí 2015.
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Staða skólastjóra við  
tónlistarskólann í Sandgerði 
er laus til umsóknar.  Um er að 
ræða 100% starf.  Leitað er eftir 
jákvæðum, skapandi og metnaðar-
fullum einstaklingi með góða færni 
í mannlegum samskiptum. 

Aðrar hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun og hæfni í hljóðfæraleik
• Reynsla af skólastjórnun og kennslu
• Mikill áhugi á velferð barna og ungmenna
• Frumkvæði og skipulagshæfni
• Faglegur metnaður  
Staðan er laus frá 1. ágúst 2015.  Umsóknarfrestur 
er til 22. maí 2015.  Umsóknir berist rafrænt til  
Sandgerðisbæjar á netfangið  
sandgerdi@sandgerdi.is 

Nánari upplýsingar veitir staðgengill bæjarstjóra 
Elísabet Þórarinsdóttir, elsa@sandgerdi.is 

sími 420-7500.

Skólastjóri tónlistarskólans í Sandgerði

Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard óskar eftir að ráða vanan bifvélavirkja við 
bilanagreiningar, viðgerðir og þjónustu á Honda og 
Peugeot bifreiðum. Eingöngu vanur maður kemur til 
greina, sem getur hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 
100% starf þar sem vinnutími er mánudaga til 
fimmtudaga milli kl. 08:00 og 16:45 og föstudaga milli 
kl. 08:00 og 16:00.

Samheldinn hópur starfsfólks er í fyrirtækinu, góð 
vinnuaðstaða og fyrirtækið er reyklaust. Sótt er um 
starfið á heimasíðu fyrirtækisins, www.bernhard.is/storf 
eða send ferilskrá á netfangið halli@bernhard.is
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

BIFVÉLAVIRKI

Píanókennari/meðleikari  
Gítarkennari  

Málmblásturskennari/tónfræðikennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar ef tir að ráða til 
starfa ef tir talda kennara:

Selfoss: 
- Píanókennari í 60 % afleysingastarf, sem getur  
 sinnt jöfnum höndum hefðbundinni píanókennslu  
 og meðleik. 

Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn: 
- Gítarkennari í 60% starf. 

Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn: 
- Málmblásturskennari og tónfræðikennari í 75%  
 starf.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 482-1717 
eða 861-3884. Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti t il 
tonar@tonar.is. 
 
 
Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu  
tónlist arskólum landsins með starfsemi á 12 
kennslu stöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er  
um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem  dreifingaraðili á iðnaðarrekstarvöru, 
með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og sveigjanlega þjónustu.  
Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að þakka góðu starfsfólki. 

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði, verslun og 
söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík.

Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 40 starfsmenn hérlendis. 

Sölumaður verkfæra 
Brammer Ísland leitar að starfsmanni til að sjá um verslun fyrirtækisins í Hafnarfirði. 

Bókari
Brammer Ísland leitar að bókara á skrifstofu fyrirtækisins í Borgartúni. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með verslun, afgreiðslu og sölu
• Innkaup og val á verkfærum 
• Sjá um að halda uppi framúrskarandi þjónustustigi í verslun
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku og almenn þekking á verkfærum kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnáttu
• Góða samskiptafærni á íslensku og ensku

Helstu verkefni:
• Bókun innkaupareikninga
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Afstemmingar
• Eftirfylgni vinnuferla
• Önnur tilfallandi verkefni í bókhaldi

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
• Góð almenn tölvufærni
• Góð kunnátta í Excel
• Mjög góð enskukunnátta
• Nákvæmni og tölugleggni
• Sjálfstæði og samskiptafærni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Edilon Hreinsson, útibússtjóri í síma 864 6284.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tinna Fenger, fjármálastjóri í síma 864 6264.

Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá til Brynju Vignisdóttur, mannauðsstjóra,  
á netfangið brynja.vignisdottir@brammer.biz, fyrir 22. maí 2015.

kopavogur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 Forstöðumaður dægradvalar stjórnar skipulagi 

daglegrar starfsemi í dægradvöl og ber ábyrgð
á faglegu starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám í tómstundafræði, uppeldisfræði 

eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.
• Reynsla af stjórnun og skipulögðu starfi með 

börnum æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í 

vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Frumkvæði og metnaður í starfi.

Forstöðumaður dægradvalar 
óskast í Álfhólsskóla

Í Álfhólsskóla  eru um 680 nemendur
í 1.–10. bekk og 140 starfsmenn. Í Álfhóls-
skóla fer fram skapandi starf með fjöl-
breyttum kennsluháttum og nám við hæfi 
hvers og eins.

Í stefnumótun dægradvala grunnskólanna
í Kópavogi er lögð áhersla á að efla og 
styrkja enn frekar faglegt starf sem fram fer 
með börnum. Markvisst verður unnið að því 
verkefni á næstu árum og gegna forstöðu-
menn dægradvala lykilhlutverki í þeirri þróun.

Skipulag dægradvala miðast við aldur og 
þroska barna frá 1.–4. bekk. Í daglegu starfi 
dægradvala er lögð áhersla á frjálsan leik og 
óformlegt nám barna með virkri þátttöku
í tómstundastarfi í öruggu umhverfi.
Dægradvalir eru í miklu samstarfi við 
íþrótta- og tómstundafélög.

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.
Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri í síma 570 4150 og á netfanginu 
sigrunb@kopavogur.is. Konur jafnt sem karlar 
eru hvött til að sækja um starfið.
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Nánari upplýsingar á heimasíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.
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Sæferðir óska eftir að ráða vélstjóra á 
ferjuna Baldur.

Lágmarksréttindi  3000 kw STCW lll/3

Upplýsingar veitir yfirvélstjóri  
S:  895 7797 

 josef@simnet.is

Vélstjóri á ferjuna Baldur.

Hafrannsóknastofnun auglýsir eftir tæknimanni til starfa í 
tæknideild stofnunarinnar. Starfið felst í viðhaldi og  
umsjón rannsóknatækja, þátttöku í rannsóknaleiðöngrum og 
frumúrvinnslu gagna. Fyrst og fremst er um að ræða verkefni 
tengd sjó- og vistfræðisviði stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafeindavirkjunar, tæknifræði,   
 vélfræði eða sambærilegt nám
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um er 
að ræða fullt starf og eru laun samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
nöfnum tveggja meðmælenda sendist fyrir 10. júní  á  
póstfangið hafro@hafro.is. Konur, jafnt sem karlar, 
eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Reynisson  
(pall@hafro.is, sími; 575 2000).

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði 
haf- og fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki  
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú,  
tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að 
jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Tæknimaður

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til að hafa 
yfirumsjón með viðhaldi, skipulagningu og uppbygginu 
gagnagrunna ásamt því að hafa umsjón með hugbúnaði 
og hugbúnaðarþróun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi 
framtíðarstarf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði,   
 kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum
• Þekking á Oracle gagnasafnskerfi og almennri   
 gagnasafnsfræði
• Þekking og reynsla af Unix/Linux stýrikerfum
• Þekking á tölfræðiforritum: R, SQL eða PL/SQL
• Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna æskileg
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og  
viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní n.k. Umsóknir með 
ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið 
hafro@hafro.is. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að 
sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Björn Æ. Steinarsson  
(bjorn@hafro.is, sími 5752000, 6918297), 
forstöðumaður veiðráðgjafarsviðs.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði 
haf- og fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki  
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, 
tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að 
jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Staða sérfræðings á sviði  
gagnagrunna og hugbúnaðar

Fjölbrautaskóli Snæfellinga
auglýsir eftir

Meeeðaðaðaðalll kekeekennnnnnslslslugugugrerereinininaaa erereru:u:u:
EnEnEnE ska, efnafræði, eðlisfræði, jarðfræði, líffræði, 
lífsleikni og stærðfræði (afleysing).

Náms- og starfsráðgjafa 50%

Ræstingar 50%

Ráðið verður í sssstöðurnar frá 1. ágágágágúst 20151555.

Umsóknir með íítatatatarlegum uppppp lýsisisisingngnnn um uuuummm m menntun
og fyry ri störf skulu h hhhafafafafaaaa bbboborist Jóni EgE gerti Bragasyni 
skkkkólóóólólóó aaameiiiststststtstttaraa a á neeetfftftftftfaananannanana giggiggigg ð ðð jonegggggggggggggeeeereree t@t@t@@@@@@fsffsfsfsfsn..is.

UmUmmmmmmsóósóóóknknknknknarararaara frrrffrrrfrrf eeese tur eeeererrerr tttttt ttilllillililil 2222 2 2 6666.6.66 maí 200000000001515151111 ..

NáNáNáNánannnari upplýsingar veitir skólameisttari á netfanginu
j ggjoneggert@fsn.is eða í síma 8917384. Á vef skólans
www.fsn.is má einnig finna ýmsar upplýsingar um 
skólann

Framhaldsskólakennurum

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 Laus störf 
Leikskóli Seltjarnarness 
(5959-280/290 soffia@nesid.is) 
• Deildarstjóri, fullt starf. 

Grunnskóli Seltjarnarness 
(595 9200 gustur@grunnskoli.is ) 
• Danskennsla, hlutastarf. 
• Íþróttakennsla, fullt starf. 
• Sérkennsla eldri nemenda, fullt starf. 

Tónlistarskóli Seltjarnarness 
(5959235 kari@nesid.is) 
• Kennsla í klassískum gítarleik, hlutastarf. 
• Píanókennsla, hlutastarf. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - 
undir http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 31. maí næstkomandi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi  
stéttarfélaga. 

Tónlistarskólinn á  
Akureyri

Tónlistaskólinn á Akureyri  
auglýsir eftir kennurum í hlutastörf.  

Störfin sem um ræðir eru:

•         Hljómsveitastjóri í blásaradeild
•         Tónlistarkennari, tónfræða-/forskólakennsla
•         Tónlistarkennari, Saxófónn/tréblástur
•         Tónlistarkennari, málmblástur, dýpra brass
•         Tónlistarkennari, suzukifiðlukennari

Tónlistarskólinn á Akureyri er einn stærsti og rótgrónasti Tónlistar- 
skóli landsins. Við skólann starfa um 40 manns og er hann nú 
staðsettur í menningarhúsinu Hofi á Akureyri.  Aðstaðan í húsinu 
er eins og best gerist og býður upp á mikla möguleika fyrir kennslu 
og tónlistarflutning.  Vinnutími er sveigjanlegur og möguleikar á 
kennslu fyrir hádegi í grunnskólum bæjarins.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu  
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 01. júní 2015

Sveitarfélagið Strandabyggð 
auglýsir eftirfarandi störf laus 
til umsóknar

Staða deildarstjóra við 
leikskólann Lækjarbrekku 
laus til umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík 
Lausar stöður kennara og stuð-
ningsfulltrúa við Grunnskólann  
á Hólmavík skólaárið 2015-2016

Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í starf 
deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn  
8:00-16:00. 
Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið er 
í brennidepli. Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur 
gaman af börnum, býr yfir góðri samskiptahæfni og hefur ríka 
þjónustulund. Einnig er skipulagshæfni og  jákvæðni  
mikilvægur kostur.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 3. ágúst 2015.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að starfa sem leikskólakennari.
• Góð samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Nánari starfslýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu leikskóla-
stjóra eða í síma 451 3411. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 
leikskólastjóra í netfangið: leikskolastjori@strandabyggd.is 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til leik-
skólastjóra eða á skrifstofu sveitarfélagsins að Höfðagötu 3. 
Umsóknafrestur er til 30. maí 2015. Þeir sem eiga eldri umsóknir 
um störf á leikskólanum Lækjarbrekku eru beðnir um að endur-
nýja umsóknir sínar. Leikskólastjóri áskilur sér rétt til að hafna 
öllum umsóknum standist þær ekki kröfur.

• Staða íþróttakennara. Um er að ræða kennslu og þjálfun í  
 samstarfi skólans og íþróttahreyfingarinnar á svæðinu. 
• Tvær stöður tónlistarkennara. Meðal kennslugreina er píanó,  
 blásturshljóðfæri, gítar, bassagítar, og söngur. Einnig kennsla í  
 forskólahópi. 
• Tvær stöður grunnskólakennara. Meðal kennslugreina er  
 íslenska, enska, danska, stærðfræði, náttúrugreinar og umsjón  
 með bekkjardeildum.
• Þrjár stöður stuðningsfulltrúa. Meðal þess sem felst í starfinu  
 er vinna með nemendum í nánu samstarfi við umsjónarkenn- 
 ara og sérkennsluteymi. 

Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennsluréttindi. 
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og 
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu, 
samkennslu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 
Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum LN og KÍ en samkvæmt kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði vegna stöðu stuðningsfulltrúa. 

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.

Nánari upplýsingar veitir
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430 og 696 3196

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við 
á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Hrafnhildi  
Guðbjörnsdóttur á skolastjori@strandabyggd.is eða Grunn-
skólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 60 
nemendum í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað 
nám og samvinnu.  Skólinn er  Grænfánaskóli og er áhersla lögð á um-
hverfismennt og útinám. Hefð er fyrir leiklist og tónlist í skólastarfinu 
og samvinnu við samfélagið. Við skólann starfar 20 manna samhentur 
hópur. Félagsmiðstöð ungmenna hefur aðstöðu í skólanum. 

Í Strandabyggð búa tæplega 480 manns þar af 340 manns í þétt-
býliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður 
leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir 
alla aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar og nátt-
úrufegurð mikil.  Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík 
sem er um 3 tíma akstur.

Lagerstörf – útkeyrsla  – sölumennska.

Vegna aukinna umsvifa auglýsir Vetis ehf eftir starfsmanni á 
lager.  Starfið felur í sér lagerstörf, útkeyrslu og sölumennsku 
á gæludýrafóðri og öðrum gæludýravörum.  Hér er um fullt 
starf að ræða en gæti verið minna til að byrja með.   
Starfsemin er í Hafnarfirði.

Bílpróf er skilyrði og mikilvægt er að umsækjandi hafi reynslu 
af umönnun hunda.

Ef þú hefur áhuga sendu þá ferilskrá á atvinna@ibokhald.is 
merkt „Vetis – atvinna“ fyrir 20. maí nk.
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Hússtjórnarskólinn í Reykjavík  
óska eftir matreiðslukennara í fullt starf

Framhaldsskólaréttindi og starfsreynsla skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015.

Umsóknir berist til Hússtjórnarskólanns í Reykjavík,  
Sólvallagötu 12, 101 Reykjavík

Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjóra vegna 
leyfis frá og með 1. ágúst 2015 við: 

• Leikskólann Brimver/Æskukot

Leikskólinn er með tvær starfseiningar, Brimver á Eyrar-
bakka og Æskukot á Stokkseyri. 
Leikskólinn er heilsuleikskóli sem leggur mikla áherslu á 
hreyfingu og tónlist. Leikskólinn er í góðu samstarfi við 
Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og eru leikskóla-
börnin þátttakendur í verkefninu Barnabæ sem hlotið hefur 
mikla athygli og viðurkenningu Heimilis og skóla.

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnanda 
með leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu.  
Í sveitarfélaginu búa rúmlega 8 þúsund manns, lögð er 
áhersla á eflingu skólastarfs, snemmtæka íhlutun og gott 
samstarf foreldra og helstu fagaðila sem koma að málefnum 
barnanna. 

Meginverkefni: 
- Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar  
 í skólastarfi.
- Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og  
 rekstri skólans.
- Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal  
 annars mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnám 
 skrá leikskóla.
Menntun og færnikröfur: 
- Leikskólakennararéttindi áskilin.
- Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
- Færni í mannlegum samskiptum. 
- Áhugi og hæfni í starfi með börnum.
- Leiðtoga- og skipulagshæfileikar. 
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðs-
lustjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent 
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum 
fræðslusviði Árborgar v/leikskólastjóra, Austurvegi 2, 800 
Selfoss. Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015 . Karlar jafnt 
sem konur eru hvattir til að sækja um störfin. Laun fara eftir 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags. 

Deildarstjóri
Leikskólinn Brimver/Æskukot óskar eftir að ráða í tvær 
stöður deildarstjóra frá og með 10. ágúst 2015. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að taka 
þátt og leiða áfram gott faglegt starf í skólanum.

Meginverkefni:
Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi og 
menntun leikskólabarna.
Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasam-
starfs undir stjórn leikskólastjóra.

Menntun og færnikröfur:
- Leikskólakennararéttindi áskilin
- Jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilji.
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Áhugi og hæfni í starfi með börnum.
- Góðir skipulagshæfileikar.
- Færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar veitir M. Sigríður Jakobsdóttir, sími 
4803272/4806352 og áhugasamir geta sent umsóknir á 
netfangið brimver@arborg.is

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015.

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Spennandi störf í boði
Finnst þér gaman að vinna  

fjölbreytt starf í  
skemmtilegu vinnuumhverfi? 

Þá er þetta starf fyrir þig
Ás styrktarfélag leitar eftir starfsmönnum til að 
aðstoða fatlað fólk sem býr í heimahúsum. Um er 
að ræða full störf, hlutastörf, tímavinnu og suma-
rafleysingar, strax eða eftir nánara samkomulagi. 
Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.

Frekari upplýsingar veitir Hrafnhildur Þórðardóttir í 
síma 4140500. Atvinnuumsóknir sendist á  
hrafnhildur@styrktarfelag.is, en einnig má senda um-
sóknir á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi  
kjarasamningum Eflingar.

Skólastjóri Grunnskóla Grundarfjarðar
Grundarfjarðarbær auglýsir starf skólastjóra Grunnskóla 
Grundarfjarðar laust til umsóknar.
 
Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, 
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu í 
samstarfi við skólanefnd og bæjarstjórn.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum og er 
reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•         Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi  
          er skilyrði
•         Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
•         Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og  
           leiðtogahæfileikar
•         Hæfni í mannlegum samskiptum

Í Grunnskóla Grundarfjarðar stunda tæplega 100 nemendur 
nám. Talsvert er um samkennslu árganga sem hefur skapað 
áhugaverð tækifæri. Skólinn er vel búinn tækjum og hann er í 
fararbroddi grunnskóla á landinu í spjaldtölvuvæðingu.

Umsóknum um ofangreint starf skal fylgja greinargott yfirlit yfir 
menntun, fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og annað það 
sem umsækjandi telur máli skipta.

Nánari upplýsingar veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri í síma 430 
8500 eða með því að senda fyrirspurnir á  
thorsteinn@grundarfjordur.is eða sigurlaug@grundarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til 30. maí nk.

Mælingamaður
Meistarafélag húsasmiða óskar eftir að ráða 
starfsmann til að starfa á mælingastofu félagins. 
Um er að ræða 50% starf við mælingar og  
útreikning á ákvæðisvinnu húsasmiða.

Leitað er eftir töluglöggum aðila með góða  
tölvukunnáttu og þekkingu á byggingaiðnaði.

Góð vinnuaðstaða.

Umsóknir sendist á netfangið jon@mfh.is

Trésmiðir
Einar P. & Kó óskar eftir að ráða öfluga smiði  í 

vinnu sem geta unnið sjálfstætt.

Mikil vinna framundan.
Þyrftu að geta hafið störf fljótlega. 

Umsóknir sendist á netfangið :
helgi@epogko.is

Sumarafleysingafólk óskast
Getum bætt við starfsfólki í sumarafleysingar í heimaþjón- 
ustu á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Við leitum  
að jákvæðum einstaklingum sem hafa ánægju af því að 
sinna fólki. 
Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða og geta hafið störf 
sem fyrst. Frekari upplýsingar fást í síma 519-1400.

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

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða  
verkfræðingum til framtíðarstarfa á sviði 
burðarvirkja og lagna- og loftræsikerfa. 

Starf á sviði burðarvirkja felst í hönnun burðarvirkja 
bygginga. Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og 
helstu burðarþolsforritum er nauðsynleg. Frekari upp-
lýsingar gefur Hannes Örn Jónsson (hannes@vsb.is).

Starf á sviði lagna- og loftræsikerfa felst í hönnun 
kerfa auk annarra verkefna tengdum verklegum fram-
kvæmdum og rekstri mannvirkja. Starfsreynsla og 
þekking á AutoCAD/Magicad er nauðsynleg. Frekari 
upplýsingar veitir Sveinn Áki Sverrisson (aki@vsb.is).

Byggingafræðingur eða
byggingariðnfræðingur 
VSB Verkfræðistofa leitar að bygginga-  
eða byggingariðnfræðingi til starfa sem fyrst  
á sviði lagna- og loftræsikerfa.

Starf á sviði lagna og loftræsikerfa felst í gerð teikn-
inga og annarra gagna fyrir lagna- og loftræsikerfi 
og verkefna tengdum verklegum framkvæmdum og 
rekstri mannvirkja. Sveinspróf eða verkleg reynsla 
í pípulögnum eða blikksmíði er nauðsynleg auk þekk-
ingar á AutoCAD eða sambærilegs hugbúnaðar. Frekari 
upplýsingar veitir Sveinn Áki Sverrisson (aki@vsb.is)

Umsókn um starf með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu 
VSB eða á ofangreind netföng eigi síðar en 1. júní. 
Fyllsta trúnaðar er gætt.

VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega 
ráðgjöf með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska 
og áreiðanleiki. Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 
og í dag starfa þar 18 manns.

Sumarafleysingar
Lyngás

Starfsfólk óskast í sumarafleysingar. Um er að 
ræða fullt starf og hlutastarf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Lyngás er í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.30 á 
virkum dögum. Þangað sækja börn og ungmenni 
þjónustu.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir 
í síma 553-8228. Atvinnuumsóknir sendist á  
valgerður@styrktarfelag.is, en einnig má senda 
umsóknir á heimasíðu félagsins  
www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.
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S: 599 6900   
info@fjardalax.is    

www.arcticsalmon.is

Starfsmenn í laxeldi
Vegna aukinna umsvifa vantar 
starfsmann í fóðurstöð fyrirtækisins 
á Patreksfirði nú þegar.

Helstu verkefni eru fóðrun, skráning í Farm 
Control-kerfið og yfirborðseftirlit á sjókvíum. 
Reynsla úr fiskeldi og/eða fiskeldismenntun
er kostur. Þarf að geta hafið störf nún  þþegegarr..

EiEinnnnigg vvanantatar r ststararfsfsmamannn á llyfyftaara frárá o ogg 
með ágúst n.k. Viðkomandi þarf að vera vanur 
og með lyftararéttindi.

Möguleiki er á því að útvega húsnæði á staðnum.
Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá til
starfsmannastjóra, kristin@fjardalax.is.
Umsóknarfrestur er til 26. maí 2015.

FjaFjarðalax er að hefja eldi á 6. kynslóð af laxi í Patreksfirði. Hjá Fjarðalaxi 
stars fa tæplega 60 starfsmenn úr ýmsum starfsstéttum sem sameiginlega 
koma að því að rækta náttúruvottaðan lax.

FLOTT KLIPPISTOFA Í VESTURBÆNUM  
ÓSKAR EFTIR KLIPPARA.  
BRJÁLAÐ AÐ GERA. 
KJÖR SAMNINGSATRIÐI.
Umsóknir sendast á  
box@frett.is merkt  ,, merkt Klippari“
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Sviðsstjóri starfsmannasviðsSvSSSviSv ðiðsstðss

Starfsmannasvið er ein af stoðeiningum 
Háskóla Íslands. Sviðið er hluti af sameiginlegri 
stjórnsýslu skólans og heyrir undir fjármál og 
rekstur. Hlutverk starfsmannasviðs er að hafa 
umsjón með starfsmannamálum skólans í heild. 

Starfsmannasvið er í nánu samstarfi við 
starfsmanna- og mannauðsstjóra á fimm 
fræðasviðum skólans. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf í 
mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða skyldum greinum

Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og mannauðsmálum 
hjá ríki eða sveitarfélögum

Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 
samskiptum

Frumkvæði og skipulagshæfileikar

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2015.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
Háskóla Íslands: www.hi.is/laus_storf.

Háskóli Íslands auglýsir laust starf sviðsstjóra starfsmannasviðs

Helstu kröfur
• Að minnsta kosti 4 ára starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Hæfileiki til að greina verkefni og finna réttu högunina til farsællar úrlausnar
· Vera góð fyrirmynd og leiðtogi. 

Helstu kröfur
· Að minnsta kosti 1 árs starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Vera fljót/ur að tileinka sér nýja tækni og aðferðir.
· Geta unnið í teymi og vera óhrædd/ur við að sækja sér 
  þekkingu hjá reynslumeiri vinnufélögum.

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.

Hugbúnaðarsérfæðingur – „Senior Developer“ Hugbúnaðarsérfæðingur – forritari

Almenn þekking
Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k. 2 ára reynslu í MVC, SQL, git og *nix.  
Góð grundvallarþekking á REST, JSON, JS, CSS, HTML er einnig nauðsynleg. 
Við vinnum með umhverfi eins og Ruby on Rails, Python, Salesforce / 
Apex, Webmethods og PostgreSQL.

console.log('Ertu að leita þér að spennandi vinnu?');
print 'Við erum nefnilega að ráða'
<p>Vertu endilega í bandi</p>

Umsóknir sendar á starfsumsókn@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2015

sími: 511 1144
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Geislatækni ehf óskar eftir að ráða starfsmann 
í kvöld og helgar vinnu, ásamt sumarstarfsmanni 
sumarið 2015.

Umsóknir sendist á gretar@laser.is 

Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu í 
málmiðnaði.

Sálfræðingur
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings 
á fjölskyldusviði. Starfshlutfall er samtals 100% og mikil-
vægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Til greina 
kemur að sækja um bæði störfin eða annað þeirra.   

Verkefni og ábyrgðarsvið
Félagsþjónusta og barnavernd (70% starfshlutfall)
• Greining, ráðgjöf, meðferð og eftirfylgni vegna 
   barnaverndarmála.
• Þjónusta við fatlaða, ráðgjöf og meðferð.
• Handleiðsla starfsfólks sem vinnur með fötluðum.
• Ýmis önnur verkefni á sviði velferðarmála.

Þjónusta við leikskóla sveitarfélagsins (30% starfshlutfall)
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum. 
• Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leikskóla.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna einstaklinga eða hópa. 
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði fjölskyldumála. 

Hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur á Íslandi. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Skipulagshæfileikar og faglegur metnaður. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu starfi. 
• Þekking og reynsla í meðferð einstaklinga og fjölskyldna.

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar- 
félaga og Sálfræðingafélagi Íslands.

Upplýsingar veitir Aldís Arna Tryggvadóttir í síma 433-7100. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní.  
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á 
netfangið aldisarna@borgarbyggd.is. Með umsókn þarf 
að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið. 

Forstöðumaður Búsetuþjónustu  
Borgarbyggðar
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðu-
manns Búsetaþjónustu fatlaðra og aldraðra í Borgarnesi. 
Starfshlutfall er 100% og mikilvægt er að viðkomandi geti 
hafið störf í síðasta lagi hinn 1. ágúst n.k. 

Verkefni og ábyrgðarsvið
• Umsjón með búsetuþjónustu við fatlaða og eldri borgara.
• Forstaða búsetukjarna fyrir fatlaða.
• Mat á þörf einstaklinga fyrir þjónustu.
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði þjónustu við fatlaða.
• Reynsla af starfi með fötluðum og aðstandendum þeirra.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg. 
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
   samskiptum. 

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Upplýsingar veitir Hjördís Hjartardóttir í síma 433-7100. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní. 
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á net-
fangið hjordis@borgarbyggd.is. Með umsókn þarf að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. 

Borgarbyggð auglýsir: 

Óskum eftir öflugum forritara 
 

We are searching for a programmer 
 
ARK Technology ehf. is responding to increased pressures faced by the maritime industry to 
address its adverse impact on the environment and documentation compliancy.   ARK is a clean-
tech, information technology company that is committed to develop software to help monitor 
pollution both at sea and in ports.  
ARK has a unique approach to improving the quality of products and services and simultaneously 
creates an inspirational yet challenging environment where talent can thrive. 
 
We are currently looking for a programmer to help build and maintain our data warehouse. 
The programmer should demonstratable experience 
in SQL databases and experience in data quality analysis is also desired. 
 
 
An application with CV and phonenumbers/emails of 
three referrees is to be sent to the email jobs@arktech.net 
before June the 5th. 

ARK Technology 
Austurstræti 17 
101 Reykjavík 
Sími: 519 3800 
www.arktech.net 

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar 
á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjóstum og kviðvegg. 
Hjá Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. 
Kerecis rekur starfsstöðvar á Ísafirði, í Reykjavík og í Washington D.C. 

Vörustjóri (Product Manager)
Vörustjóri Kerecis greinir, framleiðir, dreifir og heldur utanum gögn sem við koma vörum fyrirtækisins 
með það að markmiði að tryggja árangursríka markaðssetningu á vörum félagsins og auka sölu þeirra. 
Vörustjóri tekur einnig þátt í öðru sölu- og markaðsstarfi félagsins.

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem:

Vinnustaður getur verið á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík eða á Ísafirði. 

Borg Restaurant opnar á ný eftir gagngerar endurbætur á eldhúsi og salar-
kynnum. Á Borginni eru fjölbreytt starfssvið í boði - allt frá a la carte, veislum, 
fundum, private dining og morgunverði. Borg Restaurant er staðsettur í einu 
sögufrægasta húsi landsins í hjarta borgarinnar. Við leitum að:

ÁHUGASAMIR SENDIÐ PÓST Á INFO@BORGRESTAURANT.IS
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 

BORG RESTAURANT 
AUGLÝSIR EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI

matreiðslumönnum/konum
prepp kokk

aðstoð í eldhús, uppvask og sal

EINNIG VANTAR OKKUR KOKKA Á NÓRU MAGSIN.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjórar í leikskólann Núp

· Sérkennslustjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða 
einstaklingur með aðra uppeldismenntun í 
leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Umsjónar- og dönskukennari á elsta stig í 
Álfhólsskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í Snælandsskóla

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Forstöðumaður Dægradvalar í Álfhólsskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

Velferðarsvið

· Starfsmenn í liðveislu

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 

Náttúrustofa Vestfjarða  
auglýsir starf forstöðumanns  

laust til umsóknar

Náttúrustofa Vestfjarða er alhliða rannsóknar- og 
þjónustustofnun í náttúrufræðum á Vestfjörðum.  
Náttúrustofan er rekin af sveitarfélögum á  
Vestfjörðum með stuðningi ríkisins. Náttúrustofan 
starfar samkvæmt lögum Náttúrufræðistofnun Íslands 
og Náttúrustofa nr. 60/1992 og lögum um vernd, friðun 
og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum  
nr. 64/1994.

Starfsaðstaða forstöðumanns er í Bolungarvík.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2015.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og  
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg  
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir skal senda til stjórnar  
Náttúrustofu Vestfjaraða Aðalstræti 21, 415 eða á  
netfangið  bodvar@nave.is. fyrir 6. júni, 2015.

Nánari upplýsingar veitir Daníel Jakobsson formaður 
stjórnar, sími: 8206827. 

Stafssvið  
forstöðumanna er:

• Ábyrgð á daglegum  
 rekstri Náttúrustofnunar
• Ábyrgð á rekstri  
 Náttúrugripasafns  
 Bolungarvíkur og  
 Sjóminjasafn Ósvarar
• Áætlanargerð
• Umsjón rannsókna
• Stjórnun mannauðs
• Samskipti við stjórnvöld  
 og samstarfsaðila

Menntun- og  
hæfniskröfur

• Háskólapróf í náttúru 
 fræðum og reynsla af  
 rannsóknum eru skilyrði
• Framhaldsmenntun er  
 æskileg
• Stjórnunar- og  
 rekstrarreynsla
• Hæfni í mannlegum sam 
 skiptum og uppbyggilegt  
 viðmót
• Hæfni í ræðu og riti á  
 íslensku og ensku

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu 
2015-2016. 
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2016 skal sótt um núna. Gengið 
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og 
staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleyft að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 15. júni 2015.

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2015
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is - 
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja  
tekjulitlar konur til náms.

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði  
grunnskóla 2015

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir eftir umsóknum í 
Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna  
endurmenntunarverkefna skólaárið 2015-2016.
 
Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kennara 
og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr sjóðnum, 
þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, 
símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð 
fyrir að endurmenntunarverkefnum verði að fullu lokið eigi 
síðar en við lok skólaársins 2015-2016. Verði ekki unnt að 
ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur styrkveiting 
niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi  
ráðstöfunarfjár verði úthlutað til verkefna sem tengjast 
eftirfarandi áherslusviðum:

• Náttúrugreinar
• Upplýsinga- og tæknimennt

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi. Í 
umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, 
skipulag og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, 
áætlaðan fjölda þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann 
og annað það sem máli kann að skipta við mat á umsókn. 
Einnig skal tilgreina áætlaðan kostnað. Þær umsóknir einar 
koma til álita sem sýna fram á að endurmenntunar- 
verkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð á  
skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. 
Sjóðurinn veitir ekki fé til ferða og uppihalds þátttakenda.

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og  
fjármögnun styrkja tryggð verður gerður sérstakur  
samningur um hvert endurmenntunarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2015. Umsóknum skal 
skila inn á rafrænu formi á heimasíðu Sambands íslenskra 
sveitarfélaga www.samband.is. Umsóknir á öðru formi 
verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í 
umsókninni. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla 
veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti 
á klara.e.finnbogadottir@samband.is.

Hæfnikröfur:
• Meirapróf er skilyrði fyrir ráðningu 
• Lyftararéttindi eru æskileg
• Íslenskukunnátta 
• Skipulagshæfni og framtakssemi
• Kraftur, kappsemi, reglusemi og stundvísi
• Færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og 

rík þjónustulund

Starfið er unnið í vaktavinnu í starfsstöð okkar við
Kjalarvog í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar
Pétursson, sími 858 8420.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum 
heimasíðu Samskipa, www.samskip.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2015

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær
sem trúnaðarmál.

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá
Samskipum.

Saman náum við árangri

Starfsmaður 
í lestun
Samskip leita að öflugum starfsmanni í lestun til 
framtíðarstarfa.  

Starfið felst í því að tryggja að lestun og losun 
flutningabíla fyrirtækisins sé ávallt með öruggum 
og hagkvæmum hætti og að vörumeðhöndlun sé 
ávallt í samræmi við vinnureglur.  



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Árbæjarsafn, nýtt varðveisluhús –  
 Hillukerfi, útboð nr. 13498
• Betri hverfi 2015 – Vestur, útboð nr. 13512.
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Grímsnes- og Grafningshreppur

Grímsnes og Grafningshreppur óskar eftir tilboðum  
í Félagsheimilið Borg

Viðhald utanhúss

Verkið skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum og 
öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til. Fyrirhugaðar 
viðhald felast í klæðningu og einangrun steyptra útveggja 
og endurnýjun gluggum. 

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1.10.2015

Helstu verkþættir eru:
• Ál og Steni klæðning 620 m2
• Einangrun útveggja  490 m2
• Endurnýjun glugga 46 stk

Útboðið er opið.
Útboðsgögn er hægt að fá rafrænt frá og með þriðjudegi 
19. maí 2015. hjá Tæknisviði Uppsveita með því að senda 
tölvupóst á david@gogg.is

Opnun tilboða verður miðvikudaginn 3. júní 2015 kl. 11 á 
skrifstofu Grímsnes og Grafningshrepps.

ÚTBOÐ
Norðurorka ehf. óskar eftir tilboðum í pípur ofl. í aðveitu 
vatnsveitu frá Hesjuvallarlindum í Hlíðarfjalli við Akureyri.

Um er að ræða DN 300 pípur í þrýstiflokki PN25 og PN32, 
alls um 1.000 m. 

Afhendingartími er í síðasta lagi 31. ágúst 2015.

Útboðsgögn verða afhent hjá verkfræðistofunni Verkís hf. 
Austursíðu 2, 603 Akureyri eða send þeim í tölvupósti sem 
þess óska, frá og með mánudeginum 18. maí nk.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
2. júní 2015 kl. 1400 og verða þau þá opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska

KALKÞÖRUNGANÁM Í ÍSAFJARÐARDJÚPI
Auglýsing um tillögu að matsáætlun

Íslenska kalkþörungafélagið kynnir hér með 
tillögu að matsáætlun vegna kalkþörunganáms í 
Ísafjarðardjúpi. 

Í tillögu að matsáætlun er m.a. gerð grein fyrir 
eftirfarandi:

  umhverfisáhrifum.

  áhrifum.

  grundvallar matinu.

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu 

Senda skal skriflegar athugasemdir eða 
ábendingar um tillögu að matsáætlun á netfangið 

Frestur til að senda inn ábendingar er til 

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan  
15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. maí 2015, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. maí 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. maí 2015, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts 
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipa-
gjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármála-
eftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur 
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, 
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur  
af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. maí 2015

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

kopavogur.is

FORVAL
Íþróttahús við Vatnsendaskólakóasskólak

Kópavogsbær óskar eftir umsóknum frá verktökum ogktverktökum ogerktökum o
hönnuðum til að taka þátt í alútboði vegna byggingar áyna byggingar áa byggingar
íþróttahúsi við Vatnsendaskóla í Kópavogi. 

Í verkinu felst að hanna og byggja 2.700 m² hús sem  er
íþróttahús sérútbúið til þjálfunar hópfimleika og
skólaleikfimi, búnings og þjónusturými og
kennslustofur. Skila skal fullbúnu húsi að utan og
innan, með frágenginni lóð.

Valdir verða fimm umsækjendur, sem gefinn verður 
kostur á að taka þátt í alútboði.

Forvalsgögn verða afhent umsækjendum í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannborg 2  frá og með þriðjudeginum
19. maí 2015.

Umsóknum um þáttöku, með umbeðnum upplýsingum,
skal skilað í þjónustuver Kópavogsbæjar Fannborg 2, 
ekki síðar en 3. júní 2015 fyrir kl. 11:00.

Félagsfundur
MATVÍS boðar til almennra félagsfunda:

Á Akureyri mánudaginn 18. maí 
kl. 16:00 á Hótel KEA.

Dagskrá:
1. Kjaramál
2. Önnur mál

™

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

Aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

Save the Children á Íslandi
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Álfaskeið 103
220 Hafnarfjörður
Raðhús á einni hæð

Stærð: 179,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1965

Fasteignamat: 39.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.800.000
Raðhús á einni hæð á vinsælum stað við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi. Stofan er með náttúrusteini á gólfi. Borðstofan er með parketi á gólfi. Eldhúsið er með viðar
innréttingu. Hjónaherbergið er með parketi á gólfi og góðum fataskáp, 3 barnaherbergi með parketi á
gólfi. Baðherbergi með sturtu, flísar á gólfi og veggjum. Sólstofan er með flisum á gólfi og útgengi út í
garð. Bílskúrinn er alls 30.2f. Velskipulögð eign á vinsælum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 18/5 kl 19.00-19.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lómasalir 3
201 Kópavogur
Raðhús á vinsælum stað!

Stærð: 217,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 56.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús með möguleika á 5 svefnherbergjum.
Á vinsælum stað í salarhverfinu í Kópavogi. Eignin er með suðurgarði og góðri lofthæð. Gólfefni og
innréttingar er virkilega vandað og snyrtilegt. Fyrir framan hús er bílaplanið hellulagt, að aftan hús er
gaðurinn snyrtilegur með skjólgirðingu. Stuttur afhendingartími er á eigninni. Allar upplýsingar veitir
Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 18/5 kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Vallakór 2
203 Kópavogur
Aðeins 4 íbúðir eftir

Stærð: 125-136 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 0

Verð: 40.100.000

3-4  herbergja  íbúðir  frá  125-136fm  verð  frá  40.5m  til  44.5m.  Íbúirnar  eru  lausar  við  kaupsamning.  Íbúirnar
afhendast fullbúnar skv. skilalýsingu, með gólfefnum. Innréttingarnar eru frá Brúnás, granít á borðplötum. Allir
milliveggir eru steyptir  og/eða hlaðnir og pússaðir.  Á gólfunum er eikarparket, á forstofunni eru flísar á gólfi.
Baðherberbergin  eru  með  sturtu  og  baðkari,  innréttingu  með  granít  borðplötu,  flísar  á  gólfum  og  hluta  til  á
veggjum.  Sameignin  er  rúm góð með lyftu,  teppi  á  stigum.  Íbúðirnar  eru  með stórum svölum 18-26fm með
möguleika á svalarskjólum. Með eignunum fylgir  sér bílastæði í  opinni,  læstri  bílgeymslu.  Sameiginleg hjóla
og vagnageymsla.
Fallegar og góðar íbúðir á vinsælum stað í Kópavogi þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla leikskóla og fl.

Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 18/5 kl 16.30 - 17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is 29,9 millj.Verð:

Fallegt 243 fm einbýlishús ásamt bílskúr

Mikið endurnýjað, lagnir, gluggar og múr 

Glæsilegt og víðsýnt útsýni

Þrjú svefnherberg, tvær stofur

Stór pallur og heitur pottur

OPIÐ HÚSsunnudaginn 17.maí frá kl: 14:00 til 
16:00

Góð kaup 

Garði
Réttarholtsvegur 12 
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AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Þrastarhöfði 29
270 MOSFELLSBÆR

Glæsilegt og vandað einbýlishús 
á tveimur hæðum. Þrjú svefn- 
herbergi auðvelt að bæta við 
fjórða herberginu og þrjár stofur. 

Sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðar úr Mahogny og sprau-
tulakkaðar hvítar, granít borð- 
plötur, vönduð eldhústæki. 

Tvöfaldur bílskúr með tveimur 
jeppabílskúrshurðum og 
geymslulofti. Fallegur gróinn 
garður með skjólveggjum og 
veröndum. Sjávarútsýni af 
svölum. 

stutt er í skóla, leikskóla, sund og 
golf.

79.900.000

STÆRÐ: 252,3 fm EINBÝLI       HERB: 6

Skrúðás 11
210 GARÐABÆR

Glæsilegt og vandað einbýlishús á tveimur 
hæðum á einstökum útsýnisstað. Fallegur 
viðhaldslítill garður með skjólveggjum og 

STÆRÐ: 268,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

94.000.000
Heyrumst
Jóhanna   698 9470

OPIÐ HÚS    18. maí 17:30 – 18:00

Ásakór 12
203 KÓPAVOGUR

Íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt stæði í bílageyms-
lu. Stórar suðvestursvalir. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni frá Parka. Opið hús einnig á 
miðvikud. kl. 17.30-18.00.

STÆRÐ: 105,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335

OPIÐ HÚS    17. maí 16:00 – 16:30

Heyrumst

Jóhanna Gústavsdóttir 
Sölufulltrúi

  698 9470  
  johanna@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. maí 18:30 – 19:00

Þverholt 30
105 REYKJAVÍK

Þverholt. Lyftan gengur upp á fjórðu hæð. Mikil 
lofthæð, gegnheilt parket, marmari á baðher-
bergi, eignin tekin í gegn 2007

STÆRÐ: 105,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kórsalir 3
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. Suðursvalir og fallegt útsýni. Þrjú 
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 125,7 fm FJÖLDI HERBERGJA:4-5

39.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    16. maí 17:00 – 17:30



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Gunnarsbraut 42
Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra 
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt  34,3 fermetra 
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og sérgeymslu í sameign. 

Verð: 38.900.000

ÍbúðÍbúðÍbúðÍbúðÍbúðÍbúð
89,489,49 489,489,489,4898 mmmmmm2.2.2.2.

BílsBíl kúrkú
 34,34,3m3m2.2

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Brandur
Sölumaður
 897 1401

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

Verð:  39.900.000 

Einbýli 165,2
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Iðunnarbrunnur 19

Opið hús mánudaginn  18. maí kl. 18:00-18:30

Parhús á fallegum stað í Úlfarsárdal. Húsið 
er bjart og þægilega skypulagt með góðum 
herbergjum og opnu og björtu eldhúsi. 

Verð:  58.900.000

EinbýliOPIÐ
HÚS

228,9
mm2.2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Stóragerði 14

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 16:30-17:00

Mikið endurnýuð 3herbergja íbúð með bílskúr
Íbúð 82,3m2  bílskúr 18,5m2
Stutt í alla þjónustu. Laus við kaupsamning.

Verð:  32.500.000

3
herb..

OPIÐ
HÚS

ÍbúðÍbúð
82,38282 mm2.2

Gísli Elí
Sölumaður
 698 5222

Austurkór 65 - íbúð 202
Þetta eru vandaðar íbúðir á útsýnisstað, inngan-
gur snýr í austur en stofa og svalir í vestur með 
stórkostlegu útsýni yfir höfuðbogina. Sjón er 
sögu ríkari, pantið tíma í skoðun. 

Verð frá: 35.150.000

44
herb.

115,115,55
m2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Hjarðarhagi 64

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 15:30 - 16:00

Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga í vesturbæ
Reykjavíkur. Íbúðin er alls 126 fm, þar af 24,5
fm bílskúr.

Verð:  38.900.000

44
herbher .

OPIÐ
HÚS

126
m2.

Ólafsgeisli 109
Bjart og fallegt og afar vel skipulagt einbýlishús 
á frábærum stað, rétt fyrir ofan Grafarholts 
golfvöllinn. Húsið er á tveimur hæðum alls 239 
m2 með innbyggðum 35 m2 bílskúr.

Verð:  74.900.000

77
herb.

238,9
m2.

Klyfjasel 13
Stórt og rúmgott fjölskylduhús í grónu hverfi í 
Reykjavík. Stór tvöfaldur bílskúr.
Vel skipulagt og staðsett á skjólsælum stað.
Eigandi skoðar skipti á minni eign.

Verð: Tilboð Verð: 54.900.000

Holtsvegur 23-25 

Opið hús þriðjudaginn  19. maí kl. 17.30-18.00  Opið hús mánudaginn 18 maí kl 17.30-.18.00

Glæsileg 141,1 fermetra 4ja herbergja íbúð, 
fullbúna án gólfefna á fjórðu hæð merkt 0401. 
Íbúðin sjálf er skráð 126,1 fermetri ásamt 15,0 
fermetra geymslu samtals 141,1 fermetrar.

4
herb.

OPIÐ
HÚS

141,1
m2.

6666666
herbherbherbherbherbherbh ..

OPIÐ
HÚS

282,2 5
mm2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401Verð: 27.000.000

Leifsgata
Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra íbúð 
við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofu,  eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og 
stofu. Sérgeymsla er í sameign og sameiginlegt 
þvottahús. Íbúðin er nýlega mikið endurnýjuð.

60,6
m2.

Miðbúð 7

Sérlega fallegt einbýlishús á einni hæð á einstökum stað við 
sjávarsíðuna í Kjós. Húsið stendur á 2967 fm eignalóð við 
Hvalfjörðinn. Húsið er vandað og smekklegt með 3 góðum svefn-
herbergjum, fataherbergi og tveimur rúmgóðum baðherbergjum með 
sturtum. Stofur og eldhús í björtu og rúmgóðu alrými.  Stór verönd 
með útisturtu.  Stórir gluggar eru í húsinu svo útsýnið fær að njóta 
sín einstaklega vel. Húsið er alls 176,6 fm.  Íbúðarrými er 149,6 fm 
auk 27 fm vinnustofu

Verðtilboð

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður

 820 6478

Stefán Jóhann
Ólafsson
Fasteignasali

 864 8808 

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 16:00 - 16:45

OPIÐ
HÚS

BBílsBílskkúr
18,5mmm2.



Borg fasteignasala kynnir til einkasölu 6 glæsilegar 2ja herbergja 
íbúðir af stærðinni 45-56 fermetra í endurbyggðu húsi við Garðastræti. 
Við hönnun á húsinu var lögð áhersla á að fá upplifun í uppruna hússins 
auk þess að hafa bjartar íbúðir með góða innri nýtingu. Íbúðirnar eru 
tilbúnar til afhendinga strax, fullbúnar án gólfefna.
 
Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson sölumaður 897-1401 
eða brandur@fastborg.is

SÖLUSÝNING 
sunnudaginn 17. maí 

kl. 15.00-16.00

GARÐASTRÆTI 21
101 REYKJAVÍK

Brandur
Sölumaður

 897 1401

OPIÐ
HÚS



OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.MAÍ KL.15:30-16:00
-Vel skipulögð 109 fm 4ra herb.íbúð
-Vandaðar innréttingar
-Stæði í bílgeymslu / lyfta
Laus í lok júli
V. 37.5 millj. Sveinn s: 690-0820

-Stórglæsileg 162 fm hönnunaríbúð 
-Ca. 30 fm bílskúr er með íbúð
-Sérsmíðaðar innréttingar
-Vönduð MIELE tæki í eldhúsi
-Aukin lofthæð / hurðargöt
LAUS TIL AFHENDINGAR - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 59.9 millj. Sveinn s: 690-0820

-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
V. 43.5 millj. Sveinn s: 690-0820

-Glæsilegar 115-126 fm 4ra herb.íbúðir
-Afhendar fullbúnar án aðalgólfefna
-Stórglæsilegt útsýni af 22 fm vestur-svölum
-Innréttingar frá AXIS
LAUSAR TIL AFHENDINGAR - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 37.5 millj. Sveinn s: 690-0820

-Rúmgóð 5.herb. endaíbúð 
-Íbúð er 145 fm með bílskúr
-Tvennar svalir á íbúð
-Snyrtileg og vel skipulögð íbúð
BÓKIÐ SKOÐUN
V. 34.9 millj. Sveinn s: 690-0820

-Tveggja íbúða 243 fm einbýlishús
-Fjölskylduvænt og vel skipulagt
-Innbyggður bílskúr / sér íbúð
-Stórar stofur / 3.herb í aðalíbúð
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 54.9 millj. Sveinn s: 690-0820

RJÚPNASALIR 12 - 201 KÓP.

SKIPHOLT 50.A – 105 RVK

HOFAKUR 1- 210 GBÆ

AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP

ÞRASTARHÓLAR – 111 RVÍK

MÁSHÓLAR – 111 RVK

OPIÐ HÚS

Sveinn Eyland – Lögg.fasteignasali
Bolholt 4 – 105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

FURUGRUND 81  
 - OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. MAÍ  

Á MILLI 14:30-15:00

Falleg 4 herb. íbúð í Snælandshverfi, örstutt er í skóla og leik-
skóla og hvergi þarf að fara yfir götu á leiðinni. Stutt í dásam-
legt útivistarsvæði með göngu og hjólaleiðum í Elliðaárdalinn, 
Nauthólsvík og fleira. V.29.5m. Uppl. Snæfríður S. 861-9892

OPIÐ HÚS

Í einkasölu falleg 81,3 fm.  3ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli.
Áhvílandi ca. 9,4 millj. (greiðslubyrði ca. 66.000 pr. Mánuð).
Laus 1.júlí. Verð 13,5 millj. 
Nánari upplýsingar gefur Magnús Emilsson s. 898-3629.

Hjallavegur – Reykjanesbær – 3ja

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt sumarhús 64,5 
fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpallur í kringum bústaðinn, 
heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið eignarland tæpur hektari. Hita- 
veita. Frábær staðsetning í Vaðneslandi Grímsnesi. Myndir á netinu. 
Verð 19,5 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Um er að ræða Unnarholtskot III ca. 65 hektarar auk húsakost 
samtals 463 fm. þar af er nýlegt einbýli 212,4 fm. og nýlegt hesthús 
og reiðhöll 250 fm. Jörðin er ca. 2 km. frá Syðra Langholti og stutt 
er á Flúði (8 km.) Einstök staðsetning og frábært útsýni. Hitaveita. 
Hagstæð lán. Ath. lækkað verð 59 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Sumarhús í Vaðnesi

Jörð við Flúðir til sölu

Þóristún 19, Selfossi

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson,
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801
steindor@log.is • www.log.is

Opið hús sunnudaginn 17. maí milli  kl. 16 og 18
Vel staðsett, steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum í funkisstíl.  
Húsið er í heildina  248,9 fm en  þar af er bílgeymsla 36,9 fm. 30 
fermetra steypt yfirbyggð verönd er við húsið auk  stórra svala. 
Húsið er vel skipulagt og bjart og að hluta til með mikilli lofthæð. 
Verð 55,0 millj.

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomin í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals um 230,9 fm. þar af er bílskúr 36,7 fm. Eignin er í mjög 
góðu ástandi. Eignin skiptist í neðri hæð: forstofu, gestasnyrtingu, 
forstofuherb, hol, sjónvarpshol, geymslu, þvottahús og bílskúr. Á efri 
hæð er stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, gangur, baðherb. og þrjú 
herbergi.Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 69,5 millj. 
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058,

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar. Húsið er á 
staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður  s. 896 0058.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega endaíbúð 155,4 fm. 
þar af er bílskúr 29,6 fm. Íbúðin er 3ja herbergja (4ra á teikningu ) á 
frábærum stað á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með útsýni yfir tjörnina í 
Hafnarfirði.Eignin er með sér inngang af svölum. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Verð 44,9 millj. 
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058.

Óttuhæð - Garðabæ - Einbýli

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli

Lækjargata - Hafnarfjörður  
Frábær staðsetning



FASTEIGNIR ÓSKAST

Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt frá 4 til 6 svefnher-
bergjum, 2 stofum, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og geymslu innaf bílskúr. Lofthæð á 1. 
hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3 metrar. Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum og eru þær 
frá 18 - 100m2 að stærð. Húsin skilast fullbúin án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið 
af Rut Káradóttur. Stærð frá 204 fm til 227 fm. Uppl. veitir Hilmar þór Hafsteinsson Löggiltur 
fasteignasali/leigusali GSM 824-9098

Þingvað 61-81 - Ný raðhús í Norðlingaholti í Reykjavík

OPIÐ HÚS

Opið hús í Þingvaði 75  
sunnudaginn 17. maí frá kl 13:00 til 14:00 

Verð frá kr. 63,4  milljónum til kr.  65,9 milljóna.  

Byggingarfélagið Bestla ehf

Fjarðargötu 17 • sími 520 2600 •  www.as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon, löggiltur fasteignasali
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fjórar 3ja herbergja, 92,4 m2
Átta 4ra herbergja, 116 m2
Lyfta – Sér inngangur af svölum
Verð: 28,5 - 36,5 milljónir kr.
Afhending sumar 2015

Klukkuvellir 1

Opið hús
sunnudaginn 17. maí kl. 14-15

Glæsilegar fullbúnar íbúðir
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Skógarvegur 12-14 í Fossvogi
NÝTT Í SÖLU

33 íbúðir, stærðir frá 64 – 162 fm. 
Verð frá 33,7 mkr. 

Afhendar fullbúnar án gólfefna.
 

Nánari upplýsingar gefa  
sölumenn Eignamiðlunar

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

 



BÍLAR &
FARARTÆKI

ENDURO !!
 YAMAHA WR 450 árg. 2007 ek. 5 
þkm, götuskráð !! möguleiki á 100% 
láni, verð 480 Þús gsm 894-5332

GEGGJAÐ HJÓL !!
 BMW R1200 árg. 2004, ek 49 Þkm, 
eitt besta ferðahjól BMW frá upphafi!! 
Nýr rafgeymir, ný dekk, allar olíur og 
síur nýjar, krómgrind aftan, öflugar 
hliðarvarnir úr krómi, LED akstursljós, 
upphituð sæti fyrir ökumann og 
farþega, stillanleg fjöðrun, GPS hulstur 
ofl. verð 2.190 þús, gsm 894-5332

FLOTT HJÓL !!
 HONDA VFR 800 árg. 2007, ek. 14 
Þkm, hjól með lágan þyngdarpunkt 
og góða aktsturseiginleika, möguleiki 
á 100% vísaláni, verð 890 þús, gsm 
894-5332

SVAKALEG GRÆJA !!
HARLEY DAVIDSON TOURING 
ULTRA CLASSIC árg. 2005 ek. 64 
Þkm, hlaðið aukahlutum og krómi, 
hiti í handföngum. Útvarp, CD spilari, 
talstöð, 2 headsett, 2 eigendur frá 
upphafi, fór í yfirhalningu og þjónusu 
í 62 Þkm, verð 2390 þús, gsm 894-
5332

EINS OG NÝTT !!
 HONDA CBF 600 árg. 2012 ek. 
11 Þkm, sérstaklega lipurt og 
skemmtilegt og hentugt bæði fyrir 
vana og byrjendur, Orginal hituð 
handföng og miðjustandari, verð 1290 
Þús gsm 894-5332

ÞETTA ER HJÓLIÐ !!
 YAMAHA YZF-R6 árg. 2007, ek. 11 
Þkm, möguleiki á 100% vísaláni verð 
780 þús, gsm 894-5332

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

SUZUMAR GÚMMÍBÁTAR. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi 
og mikla burðargetu. Til i stærðum frá 
2,9m - 4,2m.  Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

MERCEDES-BENZ B 180 cdi. Árgerð 
2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.790.000. -

VW Beetle design. Árgerð 2012, 
ekinn 23 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.890.000.-

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2012, ekinn 
46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
10.480.000.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.240558.

MERCEDES-BENZ E 280 CRDI 
. Árgerð 2006, ekinn 193 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.990867. TILBOÐ kr: 2.490.000,-

Kia Carens sjálfsk.. Árgerð 2006, ekinn 
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.990847. TILBOÐ kr: 
790.000,-

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.990807. TILBOÐ 
kr: 3.650.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2015 NÝIR DODGE RAM 
3500

Nýtt útlit, flottari innrétting og 
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að 
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér 
málið útvegum allar gerðir, erum að 
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna 
okkar www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

Porsche 911 Carrera 4 Árgerð 
2003. Ekinn 42þ.km. Beinsk. Mjög 
gott eintak. Er á staðnum. Verð 
7.990.000kr. Raðnúmer 154630. Sjá 
nánar á www.stora.is.

Hyundai i20 Classic Árgerð 2014. 
Ekinn 25þ.km. Beinsk. Er á staðnum. 
Verð 1.790þ.kr stgr. Getum líka 
útvegað nýja i20 bílinn á 2.290þ.kr. 
Raðnr 134727.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367 & 659 2452

Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

HJÓL DAGSINS !!!
YAMAHA Fjr 1300. Árgerð 2006, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Hjólið er á staðnum Verð 1.650.000. 
Rnr.330166.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll - 
Verksmiðjuábyrgð -Evrópubíll- 7” 
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa 
- Eigum 2 stk í mismunandi litum- 
Verð 3790þús er á staðnum. Raðnr 
151734

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15

www.100bilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Toyota land Cruiser 90VX árg. ‚99 ek. 
316þ Skoðaður ‚16 Verð 1.100.000 
Uppl. í s. 7829811

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Renault Megane Scenic. Árg 1998. ek. 
210þús., beinsk. Verð 100þús. Uppl. í 
s. 864 5920

Eigum til aEigum
strax nokk
á tilboðsve

VÉLAR OG TÆKI Miðhrauni 2 - 210 Garðabær www.vinnuvelar.is

Sími 480 0444 baldur@jotunn.is

afgreiðslu 
kra bíla 
erði!

Sími 480 0444 baldur@jotunn.is

Verð kr.

990.000,-
(takmark ))kað magn)

Tilboð óskast í Caterpillar hjólaskóflu CAT 
IT14G árgerð 2002 (FH-0553)

Dísel mótor:  Týpa 3054 T (67 kW@2200RPM) Snr. 7BJ22385;  
Arr.no. 2030762. Vélin selst í núverandi ástandi. Vélin er gangfær 
en mótor brennir smurolíu og hjólbarðar lélegir. Slit í liðum á 
mokstursgálga og áföst skófla fylgir með. Tímamælir vélarinnar 
sýnir 2.299 klst en skipt var um mæli árið 2012 þegar nýr mótor 
var settur í vélina. Vélin er keyrð í dag samtals um 12.500 klst
Vélin verður til sýnis fyrir utan athafnasvæði Rio Tinto Alcan í 
Straumsvík, þriðjudaginn 19. maí milli kl 13-15:30
Tilboð skal senda á innkaup@riotinto.com fyrir kl 12:00, 
föstudaginn 22. maí

Nánari upplýsingar hjá neðangreindum aðilum, milli kl 8 og 15:30 
virka daga virka daga Gunnar Þorgeir Gunnarsson S: 860 9207
Baldur Bjarki Guðbjartsson S: 560 7425

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


