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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verkstjóri - búrekstur
Reykjagarður h/f óskar að ráða í starf verkstjóra í
alifuglaeldi á Ásmundarstöðum Ásahreppi við Hellu.
Starfið felst í að skipuleggja og annast daglegt eftirlit með
eldisfugli og að reglum um dýravelferð sé fylgt á búinu.
Gerð fóðuráætlana og fóðurnotkun. Daglegt eftirlit með
loftræsti-, hita-, fóður- og vatnskerfum. Umsjón og eftirlit með
sýnatöku,sóttvörnum og þrifum eldishúsa. Skipulag vinnutíma
starfsmanna, minniháttar viðhald eldishúsa og tækja auk
annarra starfa sem falla til við búreksturinn.
• Umsækjandi þarf að hafa búfræðimenntun.
• Góða almenna tækniþekkingu.
• Reynsla af almennum búrekstri eða kjúklingaeldi er æskileg.
• Gott húsnæði á staðnum fylgir.
• Um er að ræða framtíðarstarf.
Til greina kemur að ráða hjón eða sambúðarfólk og fengju þau
þá bæði starf við búið.
Umsóknum um starfið ásamt ýtarlegri - starfsferilskrá þarf að
skila á netfangið, magnus@holta .is fyrir 28 maí n.k
Ásmundarstaðir er eitt stærsta bú landsins. Mikil uppbygging
fer nú fram á staðnum og er stefnt að því að þar verði rekið eitt
af fyrirmyndarbúum landsins. Við leitum að þátttakanda í því
verkefni.
Reykjagarður hf. Fosshálsi 1, 110 Reykjavík
S.; 575 6440 Fax; 5756490 WWW.holta.is
Reykjagarður er leiðandi í framleiðslufyrirtæki
á kjúklingi og kjúklingaafurðum.

Vefforritari óskast
Arctic Adventures er stærsta afþreyingarfyrirtæki á Íslandi og selur ferðir til ferðamanna með áherslu á vistvæna ferðamennsku. Arctic Adventures er öﬂugur vinnustaður með yﬁr 100 starfsmenn og um er að ræða opinn,
skemmtilegan og ævintýralegan vinnustað. Vefsíða fyrirtækisins www.adventures.is er stór liður í starfsemi
þess og nú leitum við að hæﬁleikaríkum veﬀorritara til að leiða þróun og breytingar á núverandi vefsíðu ásamt
því að stjórna vinnu við forritun nýrra vefsíðna í tengslum við starfsemi fyrirtæksins.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Dagleg umsjón og viðhald á vefsíðum fyrirtækisins og
umsjón með hýsingar- og lénamálum
• Greining, þróun og forritun við núverandi og nýjar
vefsíður fyrirtækisins

• Tölvunarfræði eða sambærilegt nám og/eða starfsreynsla
sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af vinnu við WordPress vefumsjónarkerﬁð
• Þekking og reynsla af JavaScript og jQuery
• Þekking og reynsla af PHP og SQL
• Þekking og reynsla af GIT
• HTML/HTML5
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Æskileg færni:
• Grunnþekking á CSS
• Grunnþekking á Google Analytics
• Færni í leitarvélabestun
• Þekkja til Amazon S3 vefþjónustunnar
Umsjónaraðili ráðningar er Jóhanna Ella Jónsdóttir.
Umsóknir þar sem færð eru rök fyrir hæfni í starﬁð, skulu
berast til johanna@adventures.is fyrir mánudaginn 1. júní
næstkomandi

Spennandi tækifæri
Borgun óskar eftir að ráða öﬂuga liðsmenn í þjónustuver og endurkröfudeild
fyrirtækisins. Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og hagnýtingu
lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum áherslu á lipra og
persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa.

Sérfræðingur í endurkröfum

Þjónusturáðgjaﬁ

Helstu verkefni
Sérfræðingur í endurkröfum svarar fyrirspurnum og
endurkröfum vegna greiðslukorta og annast úrlausn
slíkra mála. Viðkomandi er í virkum samskiptum við
seljendur, útgefendur korta, korthafa og aðrar deildir
Borgunar. Hann kemur líka að svikavakt og sér um
frágang ýmissa skjala.

Helstu verkefni
Þjónusturáðgjaﬁ sér um almenn samskipti og
úrlausn mála fyrir viðskiptavini. Viðkomandi svarar
fyrirspurnum í síma og á tölvupósti og annast
þjónustu og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur
korta.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg
Reynsla af greiðslumiðlun er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur
Mjög góð almenn tölvukunnátta
Góð enskukunnátta
Ábyrgð og áreiðanleiki
Frumkvæði og hæfni til að vinna undir álagi

Sótt er um á borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri
í síma 560 1561.
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KFUM og KFUK leitar að starfsfólki
=LYRLMUHZ[Q}YPx¤ZR\SûóZZ[HYÄ

Æskulýðsfulltrúar

Við leitum að einstaklingi í 100% starf til að sinna verkefnaZ[Q}YUx¤ZR\SûóZZ[HYÄMtSHNZPUZ

Við leitum að þremur einstaklingum í 50% starf. Hver og einn ber
mI`YNóm¤ZR\SûóZZ[HYÄMtSHNZPUZmZxU\Z]¤óPZ]¤óPZM\SS[YHY
;]LPY]LYóHTLómOLYZS\mZ[HYÄóx9L`RQH]xRVNUmNYLUUPVNLPUU
TLómOLYZS\mZ[HYMMtSHNZPUZm:\ó\YULZQ\T

ÐZ[HYÄU\MLSZ[TH
 =PóI\YóHVN]LYRLMUHZ[Q}YUx¤ZR\SûóZZ[HYÄ
 :RPW\SHN]L[YHYZ[HYMZ2-<4VN2-<2TLóHSIHYUH
og unglinga.
 -YHTôY}\U¤ZR\SûóZZ[HYMZ2-<4VN2-<2
 <TZQ}UTLóMY¤óZS\Z[HYÄVNNLYóMY¤óZS\LMUPZ
 :HTZRPW[P]PóZQmSMIVóHSPóH
 ;L`TPZ]PUUHTLóZ]¤óPZM\SS[Y\T
 2`UUPUNHYZ[HYM
=PUU\[xTPNL[\Y]LYPóZ]LPNQHUSLN\Y
-`YPYSSZ[YÄUSLP[\T]PóHóKYxMHUKPLPUZ[HRSPUN\TTLó
IYLUUHUKPmO\NHVNYL`UZS\HMRYPZ[PSLN\¤ZR\SûóZZ[HYÄ
=PóRVTHUKPôHYMHóOHMHTL[UHóM`YPYZ[HYÄU\]LYH
O\NT`UKHYxR\YVNNL[HZ[HYMHóZQmSMZ[¤[[-HYPóLYMYHTm
ôLRRPUN\YL`UZS\VN]PSQH[PSHóTPóSHRYPZ[PSLN\TIVóZRHW
ZLTI`NNPZ[mmOLYZS\T2-<4VN2-<2mÐZSHUKP
4LUU[\UZLTUû[PZ[xZ[HYÄLY¤ZRPSLN4PRPSZ]LYóPYLPNPUSLPRHYLY\QmR]¤óUPVNSPW\YóxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
)¤óP]LYRLMUHZ[Q}YPVN¤ZR\SûóZM\SS[YHY[PSOL`YHÅ\NYP
SPóZOLPSKôQ}U\Z[\TPóZ[ó]HY2-<4VN2-<2mÐZSHUKP

ÐZ[HYÄU\MLSZ[TH
 :HTZRPW[PZHTZ[HYMVNZ[\óUPUN\Y]PóZQmSMIVóHSPóHZLTMHYHM`YPY
æskulýðsdeildum.
 îm[[[HRHm¤ZR\SûóZM\UK\T]PóI\Yó\TVN]LYRLMU\T
á vettvangi starfsins.
 -YHTôY}\UZ[HYMZPUZm]PóRVTHUKPZ]¤óP
 ;L`TPZ]PUUHTLóóY\TZ]¤óPZM\SS[Y\TVN]LYRLMUPZZ[Q}YH
 :HTZRPW[PVNZHTZ[HYM]PóWYLZ[HVNHUUHóZ[HYMZM}SRZ}RUH
îQ}óRPYRQ\UUHYZLTMtSHNPómxZHTZ[HYÄ]PómZ]¤óPU\
=PUU\[xTPLYZ]LPNQHUSLN\YVNôHYMHó[HRHTPóHM]PóI\Yó\TVNZ[HYÄ
¤ZR\SûóZKLPSKH:[YÄUNL[Hô]xOLU[HóUmTZM}SRP
ÐIVóPLY\SPMHUKPVNZRLTT[PSLNZ[YMTLóÅ\N\O\NZQ}UHYM}SRP

2-<4VN2-<22YPZ[PSLN[MtSHN\UNYH
THUUHVNR]LUUHLY¤ZR\SûóZOYL`ÄUNZLT
hefur að markmiði að stuðla að heilbrigði
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TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR

ÓSKAR EFTIR KENNURUM
Tónlistaskóli Reykjanesbæjar óskar eftir að ráða kennara í
eftirtaldar námsgreinar fyrir skólaárið 2015-2016:
Trommur og slagverk.
Æskilegt er að sami aðili kenni hvoru tveggja.
Fiðlu og Víólu.
Æskilegt er að sami aðili kenni hvoru tveggja.
Forskóla 1 og 2
(6 og 7 ára börn)
Píanó, Klarínett, Flautu, Píanó-rytmískt, Rafgítar.
Sum þessara starfa eru tímabundin
vegna leyfa en önnur eru framtíðarstörf.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní n.k.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson,
skólastjóri í síma 420-1400 eða 863-7071
eða Karen Janine Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri,
í síma 420-1400 eða 867-9738.
Sækja skal um störfin á vef Reykjanesbæjar:
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

THUUZPUZ[PSSxRHTHZmSHYVNHUKH(óMLYóH-

=PUZHTSLNHZ[ZRPSPó\TZ}RU\T[PS;}THZHY;VYMHZVUHY
MYHTR]¤TKHZ[Q}YH2-<4VN2-<2
mUL[MHUNPó[VTHZ'RM\TPZM`YPYQUx

MY¤óPULYHóMLYó1LZ2YPZ[Z!(óT¤[H
O]LYYPTHUULZRQ\HM\TO`NNQ\R¤YSLPRHVN

www.kfum.is

virðingu.

Metnaðarfullir

kennarar óskast
Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Tvær stöður í faggreinum rafiðna:
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum
ásamt meistararéttindum.

Stöður í faggreinum vélstjórnar:
Óskað er eftir véltækni- eða vélaverkfræðingi og
vélfræðingi með starfsreynslu.

Staða í faggreinum skipstjórnar:
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251
og tekur við umsóknum í tölvupósti, vgv@tskoli.is

Raftæknifræði:
Rafmagnstæknifræðingur eða rafmagnsverkfræðingur með góða þekkingu á rökrásum og
iðnstýringum.

Upplýsingatækniskólinn
Tvær stöður á tölvubraut:
Sérhæfing í forritun, kerfisfræði og netkerfum.
Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma
514 9351 og tekur við umsóknum í tölvupósti,
bgg@tskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni
Óskarsson skólastjóri Skipstjórnarskólans,
í síma 514 9551 og og tekur við umsóknum
í tölvupósti, vmo@tskoli.is

Tímabundin staða í kælitækni:
Tæknifræðingur eða vélfræðingur með góða
faglega þekkingu á kælitækni.
Staða í rennismíði:
Meistararéttindi í rennismíði, æskilegt að
viðkomandi sé einnig með vélstjórnarréttindi.
Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501 og
tekur við umsóknum í tölvupósti, egud@tskoli.is

Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu.
Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 31. maí.

www.tskoli.is
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Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

óskar eftir að ráða metnaðarfulla
og áhugasama starfsmenn

Sérfræðingar á efnahagssviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo öﬂuga sérfræðinga til starfa í deild
þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur
um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera. Starﬁð
felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga
og fjármál hins opinbera. Einnig fellur undir starﬁð þróun aðferða og
framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, bæði
við gagnaveitendur og notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
3 Háskólapróf í verkfræði, stærðfræði, hagfræði eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starﬁ.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er
æskileg.
3 Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur.
3 Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur.
3 Góð íslensku- og enskukunnátta.
3 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
3 Góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2015.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Póstáritun
Netfang
Upplýsingar

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
starfsumsokn@hagstofa.is
Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Atvinnuráðgjaﬁ
Með sérhæﬁngu á sviði ferðaþjónustu
SSNV óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðarfullan
einstakling í starf atvinnuráðgjafa á svið ferðaþjónustu með
starfsstöð á Sauðárkróki. Um er að ræða ráðningu til árs með •
möguleika á framlengingu. Atvinnuráðgjaﬁnn starfar náið með
fagráði ferðaþjónustunnar á Norðulandi vestra
•
og starfsfólki SSNV.

Starfssvið:
•

•

•

•

Stuðningur við framkvæmd og útfærslu
samstarfssamnings um ferðaþjónustu
á Norðurlandi vestra.
Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og
sveitarfélögum að atvinnu - og vöruþróun,
markaðsstarﬁ, viðburðum og ﬂeiru á vettvangi
ferðaþjónustu á svæðinu
Öﬂun upplýsinga og tilboða, skýrslugerð, aðstoð við
gerð kynningarefnis og umsókna, gerð áætlana
og önnur ýmis konar skipulags-og skjalavinna
Undirbúningur nýrra verkefna og ýmis önnur störf
sem tengjast starfsemi SSNV og ferðaþjónustu
í landshlutanum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Menntun á sviði ferðaþjónustu er kostur en ekki skilyrði

Þekking, innsæi og áhugi á ferðaþjónustu,
atvinnu- og byggðaþróun.

Góð þekking á staðháttum á Norðurlandi vestra
er kostur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og geta til
að leiða samstarf og verkefni með öﬂugum
og farsælum hætti.
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku,
kunnátta í ﬂeirum tungumálum er kostur
• Frumkvæði og metnaður
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf þar sem
skapandi og duglegur einstaklingur getur haft mótandi
áhrif á starﬁð.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2015
Nánari upplýsingar veitir Bergur Elías framkvæmdastjóri
SSNV, sími 896-4701 netfang: bergur@ssnv.is
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá í pósti til
Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,
B.t Bergur Elías Ágústson,
Faxatorg 1, 550 Sauðárkrókur.
Merktar “Atvinnuráðgjaﬁ-Ferðaþjónusta”

SSNV atvinnuþróun í eigu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Meginhlutverk SSNV atvinnuþróunnar er að sinna almennri
ráðgjöf á sviði viðskipta- og atvinnumála til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, ásamt því að aðstoða fyrirtæki og aðila
sem hyggjast hefja atvinnurekstur. Atvinnuráðgjafar aðtoða einnig við greiningu á þörf fyrir frekari sérfræðiaðstoð og
veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að frá. SSNV atvinnuþróun er tengiliður milli tækni-og þjónustustofnana og þeirra
sem starfa að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. SSNV atvinnuþróun skipuleggur námskeiðahald og
aðra fræðslustarfsemi og stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja.

Við finnum rétta starfsfólkið
radum.is
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VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

VERKSTÆÐISMÓTTAKA
Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá
Kletti-sölu og þjónustu ehf.

BL óskar að ráða bifreiðasmið og bílamálara.

Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á
verkstæði og frágang þeirra við verklok.

Bifreiðasmiður

Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum er nauðsynleg.

Bílamálari

Við leitum að starfsmanni á réttingaverkstæði
okkar að Viðarhöfða 4. Vinnutími er
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á
föstudögum frá kl. 8-16.

Umsækjendur eru beðnir um að fylla
út umsókn á heimasíðu BL ehf. undir
Við leitum að starfsmanni á málningarverkstæði
léninu www.bl.is/atvinna
okkar að Viðarhöfða 4. Vinnutími er
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á
Umsóknarfrestur er til 1. júní nk.
föstudögum frá kl. 8-16.

Hæfniskröfur:
· Bifreiðasmiður eða reynsla sem
nýtist í starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð
eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur:
· Bílamálari eða reynsla sem
nýtist í starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð
eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur
Hauksdóttir, starfsmanna- og
gæðastjóri.

Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.
Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

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

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Vilt þú vinna hjá framsæknu bæjarfélagi?
Laust er til umsóknar starf í þjónustu- og
samskiptadeild á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Verkefnastjóri skjalavörslu
og rafrænnar þjónustu
Lausar stöður í Vík í Mýrdal:
•

Staða skólastjóra Leikskóla Mýrdalshrepps

Starfssvið:
•
•

Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
Skipulagning skólastarfs og fagleg forusta á sviði kennslu og
skólaþróunar.

•

Ábyrgð á samstarﬁ við heimili og samfélag

Menntunar og hæfniskröfur:
•
•
•
•

Kennsluréttindi á því sviði sem sótt erum .
Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum
æskileg.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

•

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á forystu í skapandi skólastarﬁ og hæfni til að að leiða faglegt
starf nemenda og starfsfólks. Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi
félags innan Kennarasambands íslands.

•
•
•

Umsjónakennarar
List- og verkgreinakennari
Íþróttakennari í aﬂeysingu í eitt ár

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

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru í Kjarna að
Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 45 manns.
Í boði er hvetjandi starfsumhverfi og haft að leiðarljósi
að vinnustaðurinn sé eftirsóknarverður og aðlaðandi.
Helstu verkefni
Verkefnastjóri skjalavörslu og rafrænnar þjónustu hefur
faglega umsjón með þróun og notkun skjalavörslukerfis
og Íbúagáttar. Hann ber ábyrgð á daglegri umsýslu með
erindi og skjöl ásamt því að sjá um viðhald og mótun á
verklagsreglum við móttöku og meðferð erinda.
Hann gegnir lykilhlutverki í ráðgjöf og fræðslu til
starfsfólks um málefni tengd skjalavörslu og rafrænni
stjórnsýslu. Hann sér ennfremur um kostnaðareftirlit og
tekur þátt í vinnu við gerð og innleiðingu gæðakerfis.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og
upplýsingafræði með áherslu á skjalastjórnun eða
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.
• Mjög góð alhliða tölvu- og tæknikunnátta er skilyrði.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og l
ausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum er skilyrði.
• Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa
er æskileg.
• Reynsla og/eða þekking á gerð og innleiðingu
gæðakerfis er kostur.
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2015.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem
greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í
starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is.

Tvær stöður umsjónakennara, á yngsta- og miðstigi, staða list- og verkgreinakennara og staða íþróttakennara í eitt ár við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til umsóknar frá og með næsta
skólaári.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri í síma 896 4546.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Öllum umsóknum verður svarað.

Leitað er að hæﬁleikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður. Laun skv. kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri ragnhildur@vik.is eða í síma 4871242.
Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. Umsóknarfrestur er til 8. júní n.k
Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík sími 487-1210

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Vegna aukinna umsvifa vantar strax öﬂuga einstaklinga til framtíðarstarfa hjá IBH.
Um er að ræða störf á verkstæði og lager IBH við samsetningu tromlumótora og
færibandareima. Við leitum að áreiðanlegum sjálfstæðum einstaklingum með góða
þjónustulund. Kostur er að geta haﬁð störf sem fyrst.

Starfsmaður á Interroll verkstæði IBH
Starfssvið:
Samsetning á Interroll mótorum.
Viðhald tromlumótora.
Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
Vélvirkji eða sambærileg menntun. Gott vald á íslenskri og enskri tungu.
Nákvæm og öguð vinnubrögð eru nauðsynleg.

Starfsmaður á Habasit verkstæði IBH

IBH ehf er rótgróið
fjölskyldufyrirtæki sem hefur
áunnið sér traust viðskiptavina
fyrir áreiðanleika og skjóta
þjónustu.
IBH er leiðandi í framleiðslu,
sölu og þjónustu á Interroll
tromlumótorum.
IBH er umboðsaðili Habasit
færibandaefnis sem er tilsniðið
og sett saman á verkstæði IBH.
Á síðasta ári var þjónusta við
matvælaiðnaðinn eﬂd til muna
en helstu birgjar okkar eru
leiðandi í þjónustu við hann.
IBH er í hópi “framúrskarandi
fyrirtækja” árið 2014 en
markmið okkar er að vera ávallt
í fremstu röð varðandi gæði og
þjónustu.

Starfssvið:
Framleiðsla og samsetning Habasit færibandareima.
Eftirlit og umsjón með lager.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Samskipti við viðskiptamenn IBH.
Hæfniskröfur:
Laghentur, vel skipulagður einstaklingur sem viðhefur nákvæm
vinnubrögð og getur unnið sjálfstætt. Iðnmenntun er mikill kostur.
Gott vald á íslenskri og enskri tungu. Bílpróf er nauðsynlegt.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist á netfangið
oddny@ibh.ehf.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

"ÓLDSHÚF¦I  s 2EYKJAVÓK s 3ÓMI   s IBH IBHEHFIS s WWWIBHEHFIS

Við opnum nýja Vínbúð
Starfsfólk óskast í hópinn á höfuðborgarsvæðinu
Verslunarstjóri

Aðstoðarverslunarstjóri

Starfsfólk

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Dagleg stjórnun og eftirfylgni árangursmælikvarða

•

Staðgengill verslunarstjóra

•

•

Birgðahald og umhirða búðar

•

Birgðahald og umhirða búðar

Framstilling á vöru, vörumeðhöndlun
og umhirða búðar

•

Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•

Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•

Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg

•

Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg

•

Reynsla af verslunarstörfum kostur

•

Reynsla af verslunarstjórn nauðsynleg

•

Reynsla af verkstjórn

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun

•

Frumkvæði og metnaður í starfi

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Frumkvæði og metnaður í starfi

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Almenn tölvukunnátta

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

•

Almenn tölvukunnátta nauðsynleg,
þekking á Navision kostur

Almenn tölvukunnátta nauðsynleg,
þekking á Navision kostur

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

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.

•

Sakavottorðs er krafist

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera
framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem
þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Hársnyrtir

Trésmiður - Laghentur maður
Óskum eftir starfsfólki!
Aðstoð óskast í eldhús, smurbrauð og í bakarí.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Vinsamlegast sendið á arny@veislan.is

Verkbær ehf. leitar að trésmið eða laghentum manni
til þess að taka að sér létta viðhaldsvinnu í hlutastarfi,
starfshlutfall getur verið mjög sveigjanlegt.
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða.

Hársnyrtir óskast strax til starfa á stofu í
austurbænum (póstnr. 104)

Áhugasamir vinsamlegast sendið póst á
gs@doguncapital.is eða hringið í síma 896-9450.

Upplýsingar í síma 863 7949 og 899 6637

Hamrar hjúkrunarheimili og
Eirhamrar öryggisíbúðir
Mosfellsbæ

Geðsvið

Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til starfa í
sumaraﬂeysingar og fastar stöður á
Hömrum hjúkrunarheimili Mosfellsbæ.

LÆKNAR Í STARFSNÁM
Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum í starfsnám á geðsviði Landspítala.
6W|U¿QHUXYHLWWtPiQXèLRJUièLèHUtìDXiWtPDELOLQXiJ~VWWLOGHVHPEHU
ëDXJHWDQêVWVHPKOXWLDIVpUQiPLt|èUXPVpUJUHLQXPHQJHèO NQLVIU èL
VYRVHPKHLPLOLVHQGXUK ¿QJDURJ|OGUXQDUO NQLQJXP(LQQLJHUìHWWDPM|J
JRWWW NLI
L ULI\ULUKHLPLOLVO NQDVHPYLOMDDXNDYLèìHNNLQJXVtQDiJUHLQLQJXRJ
meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu.
Helstu verkefni og ábyrgð
 ëMiOIXQ t JHèO NQLQJXP RJ NOtQtVNX VWDU¿
• Þátttaka í kennslu- og fræðsludagskrá námslækna
tvo virka daga í mánuði
• Þátttaka í handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð,
m.a. hugrænni atferlismeðferð, psychodynamískri
meðferð og áhugahvetjandi samtölum
• Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð
Hæfnikröfur
• Hæfni til að vinna sjálfstætt
f
og sýna frumkvæði
• Hæfni og geta til að vinna í teymi
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins
 $OPHQQW O NQLQJDOH\¿

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015.
6yWW HU XP VWDU¿è UDIU QW i ODQGVSLWDOLLV XQGLU
„Laus störf“. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá
iVDPW O NQLQJDOH\¿ 6WDUIVKOXWIDOO HU 
og laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
stéttarfélags.

Óskum einnig eftir sjúkraliðum í
sumaraﬂeysingar í heimahjúkrun í
öryggisíbúðum - Eirhömrum Mosfellsbæ.
Nánari upplýsingar veita:
Sigríður J. Kjartansdóttir
verkefnastjóri mannauðs og
Birna Kr. Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma: 522 5700
Umsóknir má einnig senda rafrænt á:
sigridur@eir.is og birna@eir.is

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Umsjón með framhaldsmenntun unglækna
i JHèVYLèL KHIXU 1DQQD %ULHP \¿UO NQLU
QDQQDEUL#ODQGVSLWDOLLV   RJ YHLWLU K~Q
nánari upplýsingar ásamt Engilbert Sigurðssyni
\¿UO NQL HQJLOEV#ODQGVSLWDOLLV   

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka verkferla,
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurhöfn
Hafnarvörður – Hafnsögumaður
(QGXUK ¿QJDUJHèGHLOG.OHSSL

RÁÐGJAFI/STUÐNINGSFULLTRÚI
9LèOHLWXPHIWLU|ÀXJXPOLèVPDQQLWLOVWDUIDiVpUK IèULHQGXUK ¿QJDUJHèGHLOGi
Kleppi. Deildin er 10 rúma sólarhrings legudeild sem sinnir meðferð alvarlega geðsjúkra og fjölskyldna þeirra. Stór hluti sjúklinganna er fólk á aldrinum 18 -30 ára.
Flestir eru greindir með geðrofssjúkdóm og um helmingur þeirra á einnig við fíknivanda að stríða.
+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJè
• Tengjast sjúklingi, fylgja honum eftir í daglegri
virkni og framfylgja meðferðarsamningum og
hjúkrunaráætlunum
• Teymisvinna undir stjórn hjúkrunarfræðings
• Þátttaka í innskriftarviðtali og öðrum fundum
í samvinnu við innandeildarteymi
• Vettvangsferðir, sund og gönguferðir
• Starfa af heilindum og stuðla að góðum samstarfsanda
+ IQLNU|IXU
• Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni skilyrði
 ÈKXJL i VWDU¿ PHè JHèVM~NXP VNLO\UèL
• Reynsla af vinnu með geðsjúka einstaklinga æskileg
en ekki skilyrði
• Menntun á uppeldis-, atferlis- eða sálfræðisviði,
æskileg en ekki skilyrði

0DUNPLè HQGXUK ¿QJDU HU Dè HQGXUK ID VNMyO
stæðingana aftur út í samfélagið. Áhersla er lögð
á að virkja sjúklingana á allan mögulegan hátt
i GHLOGLQQL ~WL t VDPIpODJLQX RJ t VDPVWDU¿ YLè
iðjuþjálfun á Kleppi.
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~Qt
Starfshlutfall er 100% og laun skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags.
6yWW HU XP VWDU¿è UDIU QW i ODQGVSLWDOLLV XQGLU
„Laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið
er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á
spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir deildarstjóri (eydissve@landspitali.is,
824 5340, 543 4200).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka verkferla,
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Grindavíkurhöfn óskar eftir umsækjendum með ríka
þjónustulund í starf hafnarvarðar og hafnsögumanns
í fullt starf. Gerð er krafa um 2. stigs skipstjórnarnám.
Hafnarvörður-hafnsögumaður starfar m.a. við hafnsögu og
leiðsögn, öryggiseftirlit við höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum hafnarvarða, s.s. að raða skipum í höfn, taka við
og sleppa landfestum skipa og afgreiða vatn og rafmagn.
Starfsmaðurinn verður staðgengill hafnarstjóra
Menntun og reynsla
•
•

•
•
•

Skipstjórnarréttindi 2. stig.
Almenn færni í tölvum og geta til að setja
sig inn í þau forrit sem notuð eru hjá Grindavíkurhöfn.
Enskukunnátta til að sinna samskiptum við erlend
skip og viðskiptavini
Vélstjórnarréttindi eru kostur
Löggilding vigtarmanns er kostur

Hæfnisþættir
•
•
•
•

Sjálfstæði í vinnubrögðum
Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli

Nánari upplýsingar veitir Sigurðar Arnar Kristmundsson
hafnarstjóri í síma 4268046 og netfang
sigurdura@grindavik.is
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.
Kjör verða í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Félag skipstjórnarmanna.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á
sigurdura@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2015

FASTEIGNASALI - SÖLUFULLTRÚI
ÓSKAST TIL STARFA
Vegna aukinna umsvifa leitum við að öﬂugum fasteignasala /
sölufulltrúa til að bætast í öﬂugan hóp starfsmanna á Trausta
fasteignasölu. Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingi sem hefur áhuga á að koma inn í sterkt og framsækið
fyrirtæki sem vinnur á ört vaxandi markaði. Viðkomandi þarf
að hafa brennandi áhuga á sölumennsku, vera framfærinn,
vandvirkur og góður í mannlegum samskiptum. Áhugasamir
sendi umsóknir á Guðbjörgu G Sveinbjörnsdóttur sölustjóra á
netfangið gudbjorg@trausti.is., sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar. Umsóknum skal skilað fyrir 31. maí 2015.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Laus störf hjá Fjarðarskel ehf.

Embætti skólameistara við
Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum
laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara
við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2015

Starﬁð er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst m.a. í
verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát.
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og
áformar að byggja upp öﬂugan rekstur á næstu árum.
Starfsvæði félagsins er í Hvalﬁrði en bátur gerður út frá
Akranesi. Um er að ræða eitt heilsársstarf og þarf
viðkomandi að hafa eftirfarandi réttindi:
Skipstjórnarnám A, eða meira. Kostur ef viðkomandi hefur
reynslu af viðhaldi og viðgerðum.
Einnig er um að ræða sumarstörf sem þarfnast ekki réttinda,
en æskilegt er að viðkomandi haﬁ lokið slysavarnarskóla
sjómanna.
Umsóknir skal senda á netfangið: fjardarskel@gmail.com
og merkja sem „atvinnuumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. júní nk.

Smáralind leitar að starfsmanni á þjónustuborð, sem er hjarta hússins.
Um er að ræða framtíðarstarf.
samviskusömu, glaðlyndu fólki sem hefur gaman
af því að vinna á stað þar sem alltaf er eitthvað nýtt að gerast og
enginn dagur eins. Starfið felst í miklum mannlegum samskiptum
við viðskiptavini og starfsfólk hússins en öll öryggisgæsla er á
herðum þjónustufulltrúa. Unnið er í hópum á 12 tíma breytilegum
vöktum allan sólarhringinn, viku í senn, en síðan er frí í viku.

Í Smáralind er alltaf eitthvað um að
vera og viðkomandi þarf að geta leyst úr
mörgum ólíkum málum, fljótt og örugglega.
Þjónustufulltrúar þurfa því að sýna
frumkvæði, sjálfstæði og úrræðasemi
og hafa getu til að treysta á sjálfa sig.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

INTERESTED IN SHAPI
HAPING
ING TH
THE FUTURE
OF ENERGY MAN
ANAGEMENT?
ReMake Electric develops a unique ener
ergy monitoring solution that
helps organisations understand and o
optimise their energy usage and
operational efficiency. Our innovativ
ve eTactica solution measures,
monitors and records energy ﬂow on
o a detailed level in real time.
ReMake currently operates in 12 countries
c
throughout Europe and
our customers include large glob
bal companies. It is an exciting time
in our business development as we are expanding our business
further throughout Europe and beginning
b
to work with major
corporations.
To join us in our journey, we are
e looking for two people to complete
our international and dynamic te
eam of 15, based in Iceland.

For furthe
further information, please contact Sverrir Briem
(sverrir@hagvangur.is). Application should be ﬁlled out
ou
at hagvangur.is, the deadline is June 1st. Please include
in
a detailed CV and a cover letter.

VP OF SALES
AND MARKETING

CHIE
HIEF TECHNICAL
OFFIC
CER

The VP of Sales and Marketing
will manage a team of 6 and
be responsible for the growing
network of partners and customers
throughout Europe.

The CTO iss the solution technical
leader of the
e company. The solution
consists of wo
orld class measurement
devices and a c
cloud based energy
rgy
management so
software.
oftware. The
T CTO will
manage a team
m of 6 people.

MAIN RESPONSIBILITIES
• Sales and sales management
• Mark
Marketing and branding
• Busine
ness development and
•
•
•
•

strategy
gy
Partner n
network and OEM network
Product management
ma
Customer sup
upport and consulting
Exhibitions and
nd trade shows

QUALIFICATION
NS
• University degree
• Deep technical undeerstanding
• International sales and
nd marketing
experience

• Management experiencee
• Solution oriented mentalityy

MAIN RESPON
NSIBILITIES
• Solution techn
nical vision
• Software deveelopment
• Hardware devvelopment
• R&D and pateents
• Quality and testing
• Supply Chai
ain
QUALIFICA
CATIONS
• Universi
sity degree in engineering,
•
•
•
•

compu
puter science or other
relev
evant degree
Extensive technical background
Ex
Management experience
Process and quality experience
Solution oriented mentality

ReMake Electric | Hlíðasmári 14 | 201 Kópavogur | Ice
eland | +354 535 3000 | remake-electric.com
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STARFSMAÐUR Í FISKIÐJUVER

aðstoðar

HB Grandi óskar eftir að ráða vanan starfsmann með lyftarapróf
í ﬁskiðjuver HB Granda við Norðurgarð í Reykjavík.
• Æskilegt að starfsmaðurinn
geti talað íslensku eða ensku.
• Starfsmaðurinn þarf að geta
haﬁð störf sem fyrst, um er
að ræða sumarstarf með
möguleika á framtíðarstarﬁ.
• Nánari upplýsingar veitir
Kristín Björnsdóttir í síma
550 1000 milli kl. 8 og 16
virka daga eða með tölvupósti
kristinb@hbgrandi.is

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi. Hlutverk
starfsfólks spannar alla virðiskeðjuna,
þ.e. veiðar, vinnslu, sölu og dreiﬁngu á
afurðum félagsins. HB Grandi leggur
áherslu á að innan fyrirtækisins
starﬁ hæft og traust starfsfólk sem
af fagmennsku og ábyrgð tryggir
sjálfbæra nýtingu og hagkvæmni í
umgengni við auðlindina.

• Umsóknir skal senda á
póstfangið starf@hbgrandi.is

HB Grandi er traustur vinnustaður
þar sem stjórnendum og starfsmönnum er annt um vellíðan og
heilbrigði samstarfsfólks síns.
HB Grandi er jafnréttissinnaður
vinnustaður þar sem leitast er
við að fá jafnt karla og konur til
starfa í hinum ólíku starfahópum
vinnustaðarins.

Umsóknarfrestur er til 29. maí 2015

veitingastjóri
Pítunnar?
Ef ekki, athugaðu
ugaðu hvort eitthvað a
af
eftirfarandi eigi
i i við þig og hvort þú
viljir bætast í flottan hóp.
• 24 ára eða eldri
• Mikil hæfni í mannlegum
samskiptum
• Dugnaður
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg
Við bjóðum upp á 62% starf í kvöldog helgarvinnu sem hentar mjög vel
ef þú ert ekki í fullu námi
Umsóknareyðublöð eru á:
http://umsokn.foodco.is
Nánari upplýsingar veitir Herwig
(atvinna@pitan.is)

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Starfsnemar
Starfsmaður
Verslunarstjóri
Aðstoðarverslunarstjóri
Launafulltrúi
Aðstoðarlæknir í lyflækningum
Skjalastjóri
Sérfræðingur
Gestaprófessor í norðurslóðafr.
Tryggingafulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Embætti skólameistara
Embætti skólameistara
Hjúkrunarfræðingur bráðamóttöku
Deildarlæknir geðlækninga
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Forstöðulæknir geðlækninga
Lögregluvarðstjóri
Matráður
Lektor í lyfjagerðarfræði
Framhaldsskólakennari
Sjúkraliði við heimahjúkrun
Sérfræðingar á efnahagssviði
Lögfræðingur
Sjúkraliði
Afgreiðslumaður
Framhaldsskólakennari
Framhaldsskólakennarar
Framkv.stjóri mannvirkjasviðs

Þróunarsamvinnustofnun Íslands
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Háskólinn á Akureyri
Tryggingastofnun
LSH, ónæmisfræðideild
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
LSH, sérhæfð endurhæfingargeðdeild
LSH, öldrunardeild
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Lögreglan á Suðurlandi
Fiskistofa
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Heilsugæslan Sólvangi
Hagstofa Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Vegagerðin
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Kvennaskólinn í Reykjavík
Vegagerðin

Afríka
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grundarfjörður
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Garðabær
Akureyri
Akureyri
Höfn
Hafnarfjörður
Reykjavík
Akranes
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Reykjavík

201505/548
201505/547
201505/546
201505/545
201505/544
201505/543
201505/542
201505/541
201505/540
201505/539
201505/538
201505/537
201505/536
201505/535
201505/534
201505/533
201505/532
201505/531
201505/530
201505/529
201505/528
201505/527
201505/526
201505/525
201505/524
201505/523
201505/522
201505/521
201505/520
201505/519
201505/518

SKIPHOLTI 50c SÍMI 562 9090

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Þroskaþjálfi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til
umsóknar starf þroskaþjálfa. Um er að ræða 100% starf
á skóla- og félagsþjónustusviði FSS á Snæfellsnesi.
Starfssvið
• Umsjón og stjórnun búsetu- og dagþjónustunnar
„Smiðjunnar“ í Ólafsvík
• Stjórnun þjónustumatsteymis og starfsmannahalds
málaflokksins
• Ráðgjöf til leik- og grunnskóla vegna barna og ungmenna
með fötlun
• Stefnumótun og þverfagleg samvinna
Hæfniskröfur
• Starfsbundin réttindi þroskaþjálfa eða önnur hliðstæð og
eða sambærileg háskólamenntun er nýtist í tilgreindu starfi
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni
• Áhugi og hæfileikar fyrir stefnumótun, stjórnun og eftirfylgni
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga, Þroskaþjálfafélags Íslands eða
viðkomandi stéttarfélags.
Upphafstími starfs er septembermánuður n.k.
Skrifleg umsókn er tilgreini menntun umsækjanda, fyrri störf,
persónulega hagi og 2 umsagnaraðila ásamt sakavottorði
berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ fyrir
17. júní n.k.
Frekari upplýsingar,s. 861 7802; sveinn@fssf.is.
Umsóknarfrestur er til 17. júní n.k.!
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Spennandi
störf hjá
Fjárvakri
TÖLVUNARFRÆÐINGUR

LAUNAFULLTRÚI

Fjárvakur óskar eftir að ráða öﬂugan einstakling í upplýsingatæknideild fyrirtækisins. Deildin sinnir alhliða notendaþjónustu
til rúmlega 400 notenda víða um heim, þróun upplýsingakerfa

Vegna aukinna umsvifa óskar Fjárvakur eftir að ráða launafulltrúa
til starfa. Launadeild sér um launavinnslu og launatengda
þjónustu fyrir viðskiptavini Fjárvakurs, auk þess að bjóða upp
á aðgang að mannauðskerﬁ og vakta- og viðverukerﬁ.
Launamenn í þjónustu hjá Fjárvakri eru yﬁr 5.000 talsins
og dreifast á um 30 stéttarfélög.

í samstarﬁ við notendur, verkefnastjórnun og þarfagreiningu,
innleiðingu og uppsetningu nýrra kerfa og samskiptum
við samstarfsaðila í upplýsingatækni. Rekstri vinnustöðva
og hýsingu netþjóna er úthýst.

227253
fjárvakur

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfssvið

Hæfniskröfur

È Dagleg þjónusta við notendur
hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs
È Umsjón og skipulagning á uppfærslu
og þróun kerfa og lausna
È Skipulagning og framkvæmd námskeiða
fyrir starfsmenn
og viðskiptavini varðandi kerﬁ og nýjungar
È Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
È Önnur verkefni úthlutuð af deildarstjóra
upplýsingatæknideildar

È

È Undirbúningur og skráning launa
È Samlestur og leiðrétting í launaprufu
È Skil og frágangur launagagna
È Upplýsingagjöf til viðskiptavina
È Útgáfa á ýmsum vottorðum
È Móttaka og afending skattkorta
È Aðstoð við kjarasamninga og túlkun þeirra
È Aðstoð við gerð ráðningar- og
starfslokasamninga

È Reynsla af launavinnslu æskileg
È Reynsla af H3 Launum

È
È
È
È
È
È

og H3 Mannauði kostur

È Góð Excel kunnátta
È Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
È Góður talnaskilningur og nákvæmni
í vinnubrögðum

ÁRNASYNIR

È

Háskólapróf á sviði tölvunarfræði
eða sambærilegu námi
Vefhugbúnaðargerð í Microsoft .NET
umhverﬁ (C#, VB og ASP)
Þekking í JQuery, JavaScript, CSS,
XML og X/HTML/5
Þekking á SQL gagnagrunnum
Mjög góð Excel þekking
Þekking og reynsla af fjárhagskerfum
og/eða bókhaldi er kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Umsóknir
GROUP

Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón
fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu
ɅɬȷķɤʎƿɤǵʄˠɤƿǈǈɅçɤɤ7ɅƭǈðƊɤǟšɤƍɤƊɅɬƭǈðƊçɤɅĉƿɤ·ʐɤˈņȷɤȷƭǈšȷƊɤȷĉˈǈɅƭʎɤ
í rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu,
starfsmannaþjónustu og ﬂugmiðaþjónustu.
Áhersla er lögð á gott starfsumhverﬁ, starfsánægju og starfsþróun.

FJÁRVAKUR
5ÊĉƭǈðƊȷɤdźȷĉðɤdĉȷʺƊÊĉɅɤɤÈɤɤ5ÊĉƭǈðƊȷźʐɅƊǈʎ
`ĉˈƧƣʺƍƧʎȷŐʎšʺĉƭƭƊɤɤÈɤɤǵˠǵɤ`ĉˈƧƣʺƍƧ
dƍƿƊæɤŇˠŇˠɤʄŇˠɤɤÈɤɤŃȷʺƧʎȷ@fjarvakur.is

sími: 511 1144

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu
Fjárvakurs fjarvakur.is undir Laus störf.
Umsóknarfrestur er til 2. júní n.k. og æskilegt
er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum er svarað og farið
er með þær sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir,
í síma 5050 250 eða dora@fjarvakur.is.
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Starfskraftur

ÓSKAST
Gjaldkeri á bílasviði
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða starfsmann sem sinnir
gjaldkerastörfum á bílasviði nýrra og notaðra bíla. Leitað
er að einstaklingi sem er bæði skipulagður og þjónustulundaður og getur haﬁð störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

Við óskum eftir starfskrafti í bókband.
Æskilegt að viðkomandi sé vanur en
það er ekki skilyrði. Þarf að geta byrjað
fljótlega. Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.
Vinsamlegast sendið umsókn og
ferilskrá á helgi@prent.is

• Frágangur uppgjörs við sölu til viðskiptavina.
• Gerð reikninga og lánasamninga ásamt uppgjöri vegna
sölu á nýjum og notuðum bílum.
• Frágangur lánasamninga við lánafyrirtæki.
• Móttaka greiðslna og uppgjör til bókhalds.
• Skráning í bílaskrá.

Hæfniskröfur:
•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Reynsla af bílauppgjörum er kostur.

•

Lipurð í mannlegum samskiptum

•

Frumkvæði og nákvæmni

•

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogi
Sími 540 1818 · litla@prent.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.
Umsókn sendist á thorvardur@benni.is
Upplýsingar um starﬁð veitir Þorvarður Sigfússon
í síma 5902000

Sölu- og þjónustufulltrúi

Starfsmaður óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum
starfskrafti sem allra fyrst í eftirfarandi starf:
• Einingarverksmiðja Hafnarfirði:
Smiður eða mjög handlaginn aðili.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðum,
meðhöndlun móta og steypu.
Um framtíðarstarf er um að ræða.

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

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.
Áslandsskóli
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Dönskukennsla
Hraunvallaskóli
• Almenn kennsla á miðstigi
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Textílkennsla
Hvaleyrarskóli
• Þroskaþjálfi
Lækjarskóli
• Enskukennsla á unglingastigi
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
Setbergsskóli
• Sérkennsla
• Smíðakennsla
• Skólaliðar
• Heimilisfræðikennsla

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015
Umsóknum skal skilað til Kjartans Salómonssonar
Stöðvarstjóra í Hafnarfirði á netfangið
kjartan@steypustodin.is.

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu
starfsumhverfi. Verkefni eru m.a. að annast
tilboðsgerð, frágang sölusamninga, sinna
viðhaldi viðskiptatengsla og öflun nýrra
viðskiptavina.
Vinnutími er kl. 11-19 mán til fim. og
09-17 á fös. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af
sölustörfum, vera metnaðarfullur og árangursdrifinn
og hafa ánægju af mannlegum samskiptum.
Þarf auk þess að hafa frumkvæði, eiga gott með
að vinna í teymi, vera reyklaus og hafa áhuga á
heilsurækt.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá með
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið
hreyfing@hreyfing.is fyrir 03. júní.

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

VERKSTÆÐISMÓTTAKA
Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá
Kletti-sölu og þjónustu ehf.
Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á
verkstæði og frágang þeirra við verklok.
Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum er nauðsynleg.
Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.
Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Ert þú leikskólakennari?
Vilt þú vinna hjá framsæknu
bæjarfélagi?
Leikskólar Mosfellsbæjar óska eftir
að ráða leikskólakennara til starfa.
Menntunarkröfur eru leikskólakennaramenntun og
leyfisbréf leikskólakennara.

Víðistaðaskóli
• Enskukennsla
• Tónmenntakennsla
• Skólaliði

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur
með áhuga á heilbrigðu líferni?

Kjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga við KÍ vegna Félags leikskólakennara.

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gunnhildur Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri fræðslusviðs í síma 525 6700.
Frekari upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að finna
á heimasíðu Mosfellsbæjar, mos.is.
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2015 og skal umsóknum
ásamt ferilskrá skilað til leikskólastjóra í viðkomandi
leikskóla. Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2015.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

sími: 511 1144

Afgreiðslustjóri

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtækið

Við hjá Innnes leitum að öflugum einstaklingi í okkar liðsheild.
Um er að ræða nýtt starf afgreiðslustjóra í vöruhús félagsins.
Starfið mun heyra undir vöruhúsastjóra.

Fossaleyni í Reykjavík.
Í dreifingarmiðstöð félagsins eru vörur geymdar við
bestu aðstæður í háhillugeymslum, frysti- og
kæliklefum. Stærð vöruhússins er 4000m2 þar sem
u.þ.b. 6.600 bretti komast fyrir. Gæðaeftirlit er
samkvæmt
GÁMES
eftirlitskerfinu
og
allar
vöruhreyfingar eru skráðar í Manhattan SCALE
með
rafrænum
hætti
sem
eykur
nákvæmni
og tryggir hraða þjónustu.

í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði.
Dreifingarmiðstöð og skrifstofur eru staðsettar við

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Umsjón með afgreiðslu pantana til viðskiptavina
Dagleg verkstjórn í vöruafgreiðslu
Hleðslustjórnun fyrir akstur til viðskiptavina
Umsjón með birgðatalningum

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Bílpróf og lyftarapróf nauðsynleg
Reynsla af Manhattan-vöruhúsakerfi kostur
Reynsla af lagerstörfum

Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu Innnes, www.innnes.is
Með umsókn skal fylgja ferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Heimir Guðmundsson á hg@innnes.is
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Innnes ehf | Fossaleyni 21 | 112 Reykjavík | www.innnes.is

Viltu þjóna flugi
með okkur?
Óskað er eftir öflugu fólki til að bætast í kraftmikinn hóp starfmanna
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Leitað er að sveigjanlegum og úrræðagóðum einstaklingum sem búa yfir lipurri og þægilegri framkomu
og getu til að vinna undir álagi.

Verkefnastjóri

Þróun og skipulag þjálfunarmála

Starﬁð felst í stýringu umbótaverkefna í rekstri, fjárfestingum,
ferlagreiningu og áætlanagerð. Samskipti við notendur ﬂugvallarins ásamt skipulagningu og umsýslu verkefna sem tengjast
rekstri þeirra er jafnframt stór hluti starfsins.

Starﬁð felst í þróun og skipulagi þjálfunarmála, uppbyggingu
námsefnis, samskiptum við stjórnendur sem og aðkomu að
framkvæmd námskeiða.

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 940 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

SANDBLÁSTUR – SANDBLASTING
Okkur vantar mann í SANDBLÁSTUR/GLERBLÁSTUR 100% vinna.
Man wanted for SANDBLASTING (100% work)
At our workshop in Hafnarfjörður.
Please send information to mesa@mesa.is

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Læknamóttökuritari

Menntasvið

· Forstöðumaður í Salalaug
Leikskólar

· Deildarstjórar í leikskólann Núp
· Sérkennslustjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Baug
Grunnskólar

· Grunnskólakennari á miðstig í Snælandsskóla
· Leiklistar- og danskennari í Snælandsskóla
· Tónmenntakennari í Snælandsskóla
· Stuðningsfulltrúi í Snælandsskóla
· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla
· Gunnskóla-/danskennari í Álfhólsskóla
· Grunnskólakennari á yngsta stig í
Kópavogsskóla
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· Forstöðumaður íbúðakjarna fyrir fatlað fólk
· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
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Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
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Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
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Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is
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Velferðarsvið

59% staða sem krefst mögulega hærra vinnuhlutfalls
án fyrirvara í undantekningartilfellum. Nauðsynlegt
er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, vanur
tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir
í tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk
valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur
óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.




Kópavogsbær
kopavogur.is

Sumarvinna - Summer job
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki í afgreiðslu og
móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni í sumar. Um er að ræða
slöngubátaferðir um lónið.Einnig óskum við eftir
skipstjórnenda/leiðsögumanni, slöngubátanámskeið frá
Landsbjörg æskilegt.
Húsnæði í boði .
Vinsamlegast sendið umsóknir á atvinna@icelagoon.com
We are looking for fun and reliable people to join our team
for the summer 2014. We need people in the reception for
our boat tours at Jokulsarlon. We are also hiring captains/
guides for our boats. We are also hiring captains/guides
for our boats.
Accommodation available. Please send us your information
to atvinna@icelagoon.com

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Bílstjórar óskast til starfa!
Auglýsum eftir vönum bílstjórum í framtíðarstörf og aﬂeysingar í sumar

Laus störf hjá
Akraneskaupstað

Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ C og CE ökuréttindi
Vinnuvélaréttindi, lyftararéttindi og ADR réttindi kostur en ekki krafa.
Umsóknir sendist á starf@hringras
starf@hringras.is
is fyrir 31
31.maí
maí n
n.k.
k

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar

Hringrás er eitt öﬂugasta endurvinnslu- og umhverﬁsverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum. Starfsmenn eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt
hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverﬁsvernd og öﬂun verðmæta. Hringrás vinnur
eftir Iso 14001. Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum.

Tónlistarskóli Akraness
•
•
•
•

Starf ﬁðlukennara.
Starf píanókennara.
Starf tréblásturkennara.
Starf slagverkskennara.

Leikskólinn Garðasel
•

Starf leikskólakennara eða þroskaþjálfa.

Búsetuþjónusta á Akranesi
•

Sumarstörf

Sótt er um rafrænt á heimsíðu Akraneskaupstaðar
á þar til gerðu eyðublaði

Verkstjóri
Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa.

Nánari upplýsingar að ﬁnna á www.akranes.is

Hæfniskröfur:
 Vélvirki / vélstjóri eða sambærileg reynsla.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður



Starf lögfræðings hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing til
tímabundinna aﬂeysinga í eitt ár á lögfræði- og velferðarsviði.
Lögfræðingar sambandsins koma fram fyrir þess hönd við
undirbúning lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða
sveitarfélögin og vinna að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu
til sveitarfélaga. Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum
lögfræðingum og sérfræðingum sviðsins að margþættum og
síbreytilegum verkefnum, sem meðal annars varða skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og skipulags- og
umhverﬁsmál og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi
sveitarfélaga

og vandvirkni.
Útsjónarsemi og metnaður.
Samskiptahæfni og jákvætt viðhorf.

Helstu verkefni:
 Daglegur rekstur og stjórnun
gámaverkstæðis.

 Þjónusta og viðhald metanstöðva.
 Gáma- og pressuviðgerðir.
 Viðgerðir á körum og tunnum.

Rafeindavirki
Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða rafeindavirkja til starfa.
Hæfniskröfur:
 Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
 Reynsla á rafmagnssviði er nauðsynleg.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
 Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til
að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæﬁleika. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti haﬁð störf í ágúst.
Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf í
lögum. Reynsla af störfum hjá sveitarfélagi eða ráðuneyti er
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga.
Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu
upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu
Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til
öﬂunar og úrvinnslu upplýsinga.

Gufunesi

gamur.is

577 5757

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang:
gudjon.bragason@samband.is, eða Magnús Karel Hannesson
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang:
magnus.karel.hannesson@samband.is
eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður
sem býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is.
Þar er einnig að ﬁnna starfsmannastefnu sambandsins.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings, berist eigi
síðar en mánudaginn 8. júní nk. til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík,
eða í tölvupósti til magnus.karel.hannesson@samband.is.

Vélamiðstöðin er rekin af Íslenska Gámafélaginu og sérhæfir sig í leigu sérútbúinna bifreiða.
Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 240 manns víða um land en fyrirtækið býður
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“.
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar
sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.
Mannauðsstefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem best starfsskilyrði og möguleika
til að vaxa og dafna í starfi.
Nánari upplýsingar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs. Umsóknir og fyrirspurnir óskast á heimasíðu fyrirtækisins,
http://umsokn.gamur.is, en umsóknafrestur er til og með 31. maí 2015.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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Sveitarfélagið Strandabyggð
auglýsir eftirfarandi störf laus
til umsóknar

Golfskálinn Seltjarnarnesi
Óskum eftir starfsmanni,
bæði í þjónustustörf og létt eldhússtörf.
Lágmarksaldur 20 ára.

Píanókennari/meðleikari
Gítarkennari
Málmblásturskennari/tónfræðikennari

Staða deildarstjóra við
leikskólann Lækjarbrekku
laus til umsóknar

Vinsamlegast sendið á arny@veislan.is

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

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.

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

BIFVÉLAVIRKI
Stál og stansar ehf óska eftir að ráða bifvélavirkja eða ein
stakling vanan bifreiðaviðgerðum við bilanagreiningu og
viðgerðir á jeppum, fólksbílum og öðru sem kemur til viðgerða.

Hæfniskröfur:

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

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

Góð reynsla af viðgerðum á bílum.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Almenn tölvukunnátta.
Góð þjónustulund og samskiptahæfni.
Hæfni til að geta unnið undir álagi.
Aðeins vanur maður með þekkingu kemur til greina.
Þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

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

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.

Um er að ræða 100% framtíðarstarf hjá metnaðargjörnu og
traustu fyrirtæki

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

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til leikskólastjóra 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 endurnýja umsóknir sínar. Leikskólastjóri áskilur sér rétt til að hafna
öllum umsóknum standist þær ekki kröfur.

Grunnskólinn á Hólmavík

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

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 4 82-1717
eða 861-388 4. Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.
Senda má f yrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
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.

Ferilskrá sendist á netfangið
stalogstansar@stalogstansar.is.
Nánari upplýsingar veitir Jón Hólm í síma 517 5000.
Allar umsóknir er farið með sem trúnaðarmál.
Stál og stansar hafa í 30 ár ﬂutt inn og selt varahluti í allar
tegundir farartækja ásamt kerruöxlum, bílalyftum og ﬂeira
auk reksturs bíla og renniverkstæðis.

Lausar stöður kennara og stuðningsfulltrúa við Grunnskólann
á Hólmavík skólaárið 2015-2016
• 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 umsjónarkennara 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.

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.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.

• 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.

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

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

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

• 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.

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 umhverﬁsmennt 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 þéttbýliskjarnanum 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 náttúrufegurð mikil. Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík
sem er um 3 tíma akstur.

• 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 hlutaðeigandi 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.
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Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps,
Hamrahlíð 5, 690 Vopnafjörður.
Nánari upplýsingar um störfin veitir sveitarstjóri sveitarfélagsins í síma 473-1300 og í netfanginu
olafur@vopnafjarðarhreppur.is

Lausar stöður við Grunnskólann
í Borgarnesi
Við leitum að öﬂugu fólki í eftirtaldar stöður frá og
með 1. ágúst 2015
•
•
•
•

Umsjónarkennurum á yngra stig
Tónmenntakennara
Heimilisfræðikennara
Sérkennara

Menntun, reynsla og hæfni:
•
Kennsluréttindi í grunnskóla og
kennslureynsla.
•
Ríkir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
•
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og
sköpunarkjarkur.
•
Jákvæðni, ábyrgðarkennd og
skipulagshæﬁleikar.
•
Góð kunnátta í íslensku skilyrði.
Óskað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir að taka
þátt í virku og skapandi skólastarﬁ og hafa hugrekki
til þess að feta nýjar leiðir.
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður skóli með
um 300 nemendur í 1.–10. bekk og tekur virkan þátt í
skólasamfélagi Borgarbyggðar.
Mikil þróun á sér stað innan skólans og einstakt
tækifæri fólgið í því að vera hluti af þeirri sterku
heild sem kennarar og starfsfólk skólans mynda.
Umsóknarfrestur er til 8. júní
Umsóknir skal senda til Signýjar Óskarsdóttur
skólastjóra, signy@grunnborg.is. Einnig er hægt að
fá nánari upplýsingar hjá henni í síma 698-9772.
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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.

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.

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.

Ansættelsessamtaler ﬁnder sted
i Island i august måned.

Yderlige oplysningerr fås ved skriftlig
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

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.
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Rekstur til sölu
Fyrirtæki sem býður einstaklingum í áskrift. Enginn er að
bjóða uppá þessa tegund af áskrift.

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurhöfn
Hafnarvörður – Hafnsögumaður
Grindavíkurhöfn óskar eftir umsækjendum með ríka
þjónustulund í starf hafnarvarðar og hafnsögumanns
í fullt starf. Gerð er krafa um 2. stigs skipstjórnarnám.
Hafnarvörður-hafnsögumaður starfar m.a. við hafnsögu og
leiðsögn, öryggiseftirlit við höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum hafnarvarða, s.s. að raða skipum í höfn, taka við
og sleppa landfestum skipa og afgreiða vatn og rafmagn.
Starfsmaðurinn verður staðgengill hafnarstjóra
Menntun og reynsla
•
•

•
•
•

Skipstjórnarréttindi 2. stig.
Almenn færni í tölvum og geta til að setja
sig inn í þau forrit sem notuð eru hjá Grindavíkurhöfn.
Enskukunnátta til að sinna samskiptum við erlend
skip og viðskiptavini
Vélstjórnarréttindi eru kostur
Löggilding vigtarmanns er kostur

Hæfnisþættir
•
•
•
•

Sjálfstæði í vinnubrögðum
Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli

Nánari upplýsingar veitir Sigurðar Arnar Kristmundsson
hafnarstjóri í síma 4268046 og netfang
sigurdura@grindavik.is
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.
Kjör verða í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Félag skipstjórnarmanna.

Erum með um 700 manns í áskrift og auðvelt er að auka
það uppí 2.000-3.000 einstaklinga.Velta 40 milljónir en hægt
er að ná yﬁr 100 milljóna veltu á auðveldan hátt.
Ásett verð 70 milljónir skoða skipti.
Uppl.helgugrund@gmail.com

ÍBÚASAMRÁÐ Í FÍFUHVAMMI,
Linda- og Salahverﬁ

Boðað err til íbúasamráðs með
íbúum og
g öðrum hagsmuna
aaðilum
í Linda- og Salahv
verﬁ.

Samráðsfundur ﬁmmtudaginn 28. maí
2015 kl. 17:00 - 18:30 í Salaskóla.
Dagskrá fundarins:
- Ávarp, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
- Kynning á fyrirhuguðum breytingum í
hverﬁnu.
- Verkefnið Hverﬁsáætlun Fífuhvamms
kynnt.
- Samráð við íbúa, vinnufundur.
- Lokaorð, Sverrir Óskarsson formaður
skipulagsnefndar

Með hverﬁsáætlun gefst íbúum frekari
kostur á að fylgjast með og taka þátt
í að móta sitt nánasta umhverﬁ. Nánari
upplýsingar má nálgast á heimasíðu
verkefnisins
www.kopa
avogur.is/hvverﬁsskipulag

Skipulags- og byggingardeild Umhverﬁssviðs

kopavogur.is

Samningskaup
Húsfélagið að Grenimel 20-22 óskar eftir
tilboðum í verkið „Utanhússframkvæmdir 2015“
Verkið felst í að gera við og endursteina alla útveggi,
endursteypa svalir, endurnýja þakkant, þakjárn og
þakglugga, endurnýja gler að hluta og gera við glugga.
Útboðsgögn fást afhent á rafrænu formi hjá
jonellert@hnit.is frá og með mánudeginum 26. maí 2015
og skal tilboðum skilað til Hnit verkfræðistofu hf fyrir
föstudaginn 1. júní 2015 klukkan 13:00 þegar þau verða
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Stígagerð og frágangur grafarsvæða í
Gufuneskirkjugarði.
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma óska eftir tilboðum í stígagerð og frágang grafarsvæða í Gufuneskirkjugarði.
Helstu magntölur:
Stígagerð:
2.000 m
Lagnaskurðir:
430 m
Vatnslagnir
420 m
Raﬂagnir
450 m
Jöfnun grafarsvæða: 10.600 m2
Verki skal lokið eigi síðar en 20. september 2015.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á hjortur@internet.is til að
fá útboðsgögn á rafrænu formi.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma, Vesturhlíð 8 Reykjavík 2. júní, 2015 kl. 1300.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Keﬂavíkurﬂugvöllur
Ný bílastæði og breytingar á
akstursleiðum –
Jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur.
-V20037

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á
sigurdura@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2015

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Fellsvegur, gatna- og brúargerð,
útboð nr. 13507
• Gönguleiðir og ræktun 2015,
útboð nr. 13523.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar fyrir hönd byggðasamlags Strætó, óskar eftir áhugasömum aðilum til
þess að taka þátt í innkaupaferli um þjónustuna
„Akstur almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu“.
Um er að ræða innkaup á um 170 þúsund tímatöﬂutímum á ári með 49 rekstrarvögnum frá upphaﬁ
vetraraksturs í ágúst 2016 til loka sumaraksturs í ágúst
árið 2020, með heimild til framlengingar um allt að 4 ár.
Innkaupum þessum er skipt upp í 9 mismunandi stóra
innkaupahluta. Samið verður í það minnsta við tvo og
að hámarki fjóra rekstraraðila um aksturinn. Samningskaup þessi eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Óskað er eftir umsóknum frá aðilum sem geta uppfyllt
lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farmﬂutninga ásamt reglugerð nr. 528/2002 um fólksﬂutninga
á landi. Gerð er m.a. krafa um að bjóðandi haﬁ a.m.k.
þriggja ára samfellda reynslu á síðastliðnum ﬁmm árum
og/eða að eigandi, stjórnandi eða lykilstarfsmaður haﬁ
a.m.k. sex ára reynslu af sambærilegri þjónustu og hér
um ræðir.
Samningskaupagögn verða aðgengileg, eigi síðar en
þriðjudaginn 26. maí kl. 12.00, á innkaupavef á
eftirfarandi vefslóð:
https://www.ethics.dk/asp4/tender/straeto_0101_20150316.nsf/

Umsækjendum er boðið til kynningarfundar í Borgartúni
12-14, 105 Reykjavík þann 2. júní 2015, kl. 14:00.
Móttaka umsækjanda fer fram í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar á fyrstu hæð.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skulu hafa borist inn á
innkaupaveﬁnn, eigi síðar en:
kl. 14:00 þann 15. júlí 2015.

Verkið felst í að útbúa ný bílastæði, breyta akstursleiðum og fjarlægja og steypa
kantsteina og eyjar við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Verkliðir innifela meðal annars jarðvinnu, lagningu
fráveitulagna ásamt niðurföllum, lagningu rafstrengja
í jörðu, malbikun, steypu á kantsteinum, hellulögn
gangstétta og frágang gróðurs.
Helstu verkþættir og magntölur:
Uppgröftur
Fyllingar
Frárennslislagnir
Malbik og jöfnunarlag

9.100 m3
11.500 m3
300 m
10.150 m2

Verki skal að fullu lokið 30. júlí 2015.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is
miðvikudaginn 27. maí 2015. Tilboð verða opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þess óska þriðjudaginn 9. júní 2015
kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
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TIL LEIGU
Encomat Vinnupallalyftur / Turnlyftur
Lengd á palli allt að 30 metrar / Nær upp í 14 hæðir
eða ca. 40 metra.
Til leigu í skemmri og lengri tíma.
Upplýsingar í síma 898-4520

Til hvers að ﬂækja hlutina?
Innkaupadeild

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817
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Samtök aldraðra

Auglýsing um skipulagsmál
í Mýrdalshreppi
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Námsstyrkir

Fulltrúi skipulags -og byggingarmála

Aðalfundur Samtaka aldraðra
Verður haldinn 28.05.2015 kl. 14.00
í safnaðarheimili Grensássóknar.

Í samræmi við 31.gr.skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst
eftir athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar.

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir umsóknum um
styrki til Starfsmenntunarsjóðs ungra kvenna fyrir skólaárið
2015-2016.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mýrdalshrepps
2012-2028 – Verslun og þjónusta

Venjuleg aðalfundarstörf.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum
konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á námslánum, til að afla
sér aukinnar menntunar.

Unnin hefur verið tillaga að breytingu aðalskipulags Mýrdalshrepps
2012-2028. Í breytingunni felst að skilgreind eru ný verslunar og
þjónustusvæði á dreifbýlisuppdrætti og í greinargerð skipulagsins.

Vegna samþykktra brey tinga á aðalfundi 2013
og 2014 á kosningu til stjórnar er rét t að hafa
í huga að kosnir eru 4 aðalmenn og þrír varamenn
til stjórnarstarfa, en formaður er kosin sérstaklega.

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar má nálgast á vef Bandalags kvenna í Reykjavík,
www.bkr.is

Hafið þet ta í huga og bjóðið ykkur til starfa.

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í
Reykjavík, Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar „Námsstyrkir”.

Tillaga þessi liggur frammi hjá fulltrúa skipulags-og byggingarmála Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á heimasíðu
Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 21.maí 2015 til og með 6.júlí 2015.
Athugasemdum ef einhverjar eru skal skila skriflega á skrifstofu
Mýrdalshrepps, Austurvegi 17, 870 Vík eða í tölvupósti á
bygg@vik.is. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út
mánudaginn 6. júlí 2015. Þeir sem ekki gera athugasemdir við
tillögu þessa teljast samþykkir henni.

Umsóknarfrestur er til 19. júní.

STOFA
ICELANDIC
TOURIST
BOARD

HVER VERÐUR GÆÐAÁFANGASTAÐUR ÍSLANDS 2015?

Auglýsing um skipulagsmál í
Sveitarfélaginu Hornaﬁrði

Ferðamálastofa kallar eftir umsóknum vegna evrópsku EDEN- samkeppninnar
um gæðaáfangastaði í Evrópu, European Destination of Excellence.
Yﬁrskrift þessa árs er „Matartengd ferðaþjónusta“.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 13. maí 2015 að auglýsa lýsingu vegna
breytingar á aðalskipulagi og óverulega breytingu á
aðalskipulagi 2012-2030.
Forsendur breytingar er vegna fyrirhugaðar breytingar
ná yﬁr landsvæði við Ósland og hafnarsvæði. Breyting er
fyrirhuguð á hafnarsvæði verður gert ráð fyrir nýrri útrás
fráveitu og stækkun á þjónustusvæði á Óslandi. Á nýju
svæði verði gert ráð fyrir verslun og þjónustu þ.m.t.
hótelum, gistiheimilum, gistiskálum og veitingahúsum.
Breytingartillagan er ekki matsskyld og því ekki háð lögum
nr. 105/2006. Hins vegar verður gerð almenn grein fyrir
helstu umhverﬁsáhrifum breytingartillögu á umhverﬁð í
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.

Óveruleg breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins
Hornafjarðar 2010-2030
Markmið með aðalskipulagsbreytingu er að heimila byggingu skólpdælustöðvar í Óslandi. Forsendur breytingarinnar eru þróun og uppbygging á fráveitukerﬁ á Höfn,
viðbrögð við breyttri hönnun og vilja sveitarfélagsins til þess
að bregðast skjótt við.
Bæjarstjórn telur að hér sé um óverulega breytingu að
ræða. Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 um óverulegar breytingar á aðalskipulagi.
Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum haﬁ samband við
skipulagstjóra.
Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson
Skipulags- og byggingafulltrúi

6YHLWDUIpODJLè+RUQDIM|UèXU+DIQDUEUDXW6ZZZKRUQDIMRUGXULV

Mikilvægt er að þau verkefni/staðir sem sótt er
um fyrir séu þegar í uppbyggingu og að
umsækjendur haﬁ sýnt frumkvæði á þessu sviði
a.m.k. síðustu þrjú árin.

PORT hönnun

Lýsingin verður til kynningar í Ráðhúsi sveitarfélagsins
að Hafnarbraut 27, 270 Höfn frá 23. maí til 3. Júní 2015 og
á heimasíðu sveitarfélagsins hornafjordur.is/ stjórnsýslaskipulag í kynningu. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við
aðalskipulagslýsinguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 03. júní 2015 og skal skila skriﬂega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á
netfangið skipulag@hornafjordur.is

Lögð er sérstök áhersla á verkefni þar sem
matvælaframleiðendur og ferðaþjónustuaðilar
vinna í sameiningu að sjálfbærri nýtingu og
kynningu á svæðisbundnum matvælum.

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til 19. júní 2015.
Allar nánari upplýsingar má ﬁnna á
www.ferdamalastofa.is/eden

Um getur verið að ræða staði af öllum stærðum
og gerðum og er fólk hvatt til að kynna sér málið
nánar á heimasíðu verkefnisins.
EDEN-verkefnið nýtur fjárhagstuðnings COSME-verkefnis
(2014-2020) Evrópusambandsins.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510

Verkefnalýsing til undirbúnings
deiliskipulagsgerðar til kynningar.
Auðbrekka. Þróunarsvæði. Skipulagslýsing.
Vakin er athygli á því að nú stendur yﬁr í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, kynning á skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags á sk. Auðbrekkusvæði. Nánar tiltekið afmarkast svæðið af Skeljabrekku í vestur, Nýbýlavegi 2-12 til norðurs, Auðbrekku og göngustíg milli
Auðbrekku 32 og 34 til austur og Hamrabrekku í suður. Í lýsingunni, „Auðbrekka – deiliskipulag. Nýjar leiðir - ný markmið – nýtt hlutverk. Lýsing
skipulagsverkefnis“, dags. 4. maí 2015, koma m.a. fram áherslur bæjaryﬁrvalda við deiliskipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur,r fyrirliggjandi
stefnu, fyrirhugað skipulagsferli, áfangaskiptinu svo og um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Verkefnið var kynnt
á almennum samráðsfundi 29. janúar 2015.
Ofangreind verkefnalýsing er til kynningar á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 og á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér lýsinguna. Athugasemdir eða ábendingar við lýsinguna skulu hafa borist skriﬂega skipulags- og byggingardeild Umhverﬁssviðs,
Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar er 23. júní 2015.

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

Jörðin Ásholt - Ásahreppi - Rangárvallasýslu

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.
s: 862-3377

HÓTEL BEST - STAPAVEGUR 7
VOGAR VATNSLEYSTUSTRÖND

Breiðavík 45

Hótel á einni hæð í Vogum í Vatnsleysuströnd

OPIÐ HÚS

annan í hvítasunnu frá kl: 13:00 til 13:30
Fallegt 160 fm raðhús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr
Þrjú svefnherbergi, þar af
hjónaherbergi með sér baðherbergi
Skjólgóður suðurpallur og garður

Frábær staðsetning og útsýni. Um er að ræða frábært land og

Nánari upplýsingar veitir

sumarhús/heilsárshús í Ásahreppi. Landið er 63,6 hektarar og þar
af eru ræktað tún ca. 5 hektarar, afgirt jörð með beitarhólﬁ, vatni,
vatnsbryggingartæki. 60 fm. vandað heilsárshús auk ca. 20 fm.
geymsluhúsnæði/gestahús. Stór verönd með heitum potti. Hitaveita.
Verð 46,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

Eldhús með miklu skápaplássi,
vönduð tæki

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

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

Lynghóll - Nýbýli við Selfoss

49,9 millj.

ATVINNUTÆKIFÆRI - FJÁRFESTAR. Eignin er alls 1.311,8 fm að
stærð á einni hæð. 28 2ja manna herbergi með sér snyrtingu, öll
með sjónvarpi og interneti, dúkur, teppi og korkflísar á gólfum. Sjö
herbergi með sameiginlega snyrtingu, þ.e. eitt 2ja manna og sex
herbergi með aðstöðu fyrir fjóra, internet aðgangur. Þrjár íbúðir (ca
40 fm hver) með gistiaðstöðu fyrir allt að fimm manns. Að auki er
gestamóttaka, tvö þvottahús, rúmgóður matsalur, eldhús, herbergi
fyrir næturvörð, setustofa fyrir gesti, tölvuherbergi, snyrting og
líkamræktarherbergi, aðallega flísar á gólfum.
Sjá nánar uppl. www.hotelvogar.is
Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni
löggiltum fasteignasala í síma 862-3377
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Höfum fengið í einkasölu nýbýlið Lynghóll við Selfoss 30 hektara land.
Afstúkað í 4 beitahólf með rennandi vatni.Frábær staðsetning og
útsýni. Góðar reiðleiðir. Lynghóll er við þjóðveg 1 sami aﬂeggjari og
Hjálmholt í Flóa. Sökklar af 80 fm. sumarhúsi. Rafmagn komið og kalt
vatn, hitaveita á staðnum. Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233. Verð 16,5 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Ǥ
FRAMNESVEGUR 40, 42 OG 42A
STAKFELL KYNNIR: BYGGINGARVERKEFNI
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í VESTURBÆNUM
• Til sölu er Framnesvegur 40, 42 og 42A.
• Heildarstærð lóðanna þriggja er 574 fm.
• Á lóðunum standa í dag þrjú íbúðarhús auk bílskúrs,
heildar fermetrafjöldi er 328,2 fm.
• Allir eignarhlutarnir eru í útleigu í dag og ber því verkefnið
góðar leigutekjur.
• Fordæmi eru fyrir háu nýtingarhlutfalli á nærliggjandi
fasteignum.
• Ekki liggja fyrir deiliskipulagsbreytingar með auknu
byggingarmagni en möguleiki er fyrir hendi á því að annað
hvort endurbæta og byggja við/ofan á núverandi byggingar
eða reisa nýtt íbúðarhús með hámarksnýtingu að leiðarljósi.

Ásett verð: 135.000.000

ÓSKAR H.
BJARNASEN

Frekari upplýsingar veitir Óskar H. Bjarnasen lögfr. LL.M.,
s: 691-1931 eða oskar@stakfell.is
STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

4
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Guðmundsson Birkisdóttir
Sölumaður
Sölumaður
897 5930
663 4539

84,2
m2.

OPIÐ
HÚS

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

3
herb.
h
her

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

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

87,7
m2.

stakfell@stakfell.is

519 5500

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

85,1
m2.

Opið hús sunnudaginn 24. maí kl. 15:30 - 16:00

Opið hús þriðjudaginn 26. maí kl. 20:00 - 20:30

Huldurbraut 56

Bústaðavegur 65

Bergstaðastræti 48

Áhugavert parhús á frábærum stað í vesturbæ
Kópavogs, innst í enda götunnar. Húsið er á þremur
pöllum og það er innbyggður bílskúr. Gróin og skjólgóður garður. Góð eign sem vert er að skoða.

Björt og vel skipulögð 87,7 fm 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð. Sér inngangur er í íbúðinni.
Stofa og borðsofa í björtu alrými. Tvö svefnherbergi. Eldhús og baðherbergi snyrtilegt.

85,1 fm íbúð á eftirsóttum stað við Bergstaðastræti í Reykjavík. Eignin saman stendur af holi,
eldhúsi, stofu og borðstofu í alrými, baðherbergi
og stóru svefnherbergi með fataskápum.

Verð: 56.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

121
m2.

6
68,7
m22..

Opið hús þriðjudaginn 26. maí kl. 17.30-18.00

Verð: 39.900.000

Um er að ræða 68,7 fm vel staðsett verslunarhúsnæði á einni hæð í verslunarkjarnanum Glæsibæ.
Húsnæðið er opið og bjart glerrými með góðum
útstyllingarmöguleikum.

Verð: 18.200.000

2
herb
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

97,5
7,5
m2.

ÍBÚÐIN ER LAUS Í JÚNI – LEIGIST TIL 1. ÁRS Í SENN.

Glæsibær
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Verð: 28.500.000
TIL
LEIGU

GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI Í GLÆSIBÆ

Reiðvað 3
Vel skipulögð íbúð með 3 svefnherbergjum,
stóru og opnu alrými með eldhúsi, borðstofu
og stofu. Stór timburverönd mót suðri – mikið
útsýni til Bláfjalla, yﬁr Rauðhóla og Heiðmörk.

Verð: 29.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Axel
Axelsson
Sölumaður
820 6478

Vatnsstigur 16
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Stórglæsileg útsýnisíbúð til leigu. Íbúðin er
fallega innréttuð með rúmgóðu herbergi, stofu
og eldhúsi, bað og þvottahús ásamt stæði í
upphitaðri bílageymslu.

Leiga: 250.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Þórunn

Andri

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Gunnar

Arna

Venni

Kristín

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 98 fm

3

Hannes 699 5008

31.900.000

25. maí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

HERB:

3

STÆRÐ: 85-124 fm

STÆRÐ: 96,4 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð. 3 svefnherbergi.
Stofa með suður svölum. Þvottahús innan
tE~ßDU<´UWDNDQOHJWOiQIUiÀE~ßDOiQDVMyßL
Laus við kaupsamning.
Heyrumst

26.900.000

Stefán 892 9966
OPIÐ HÚS

3-4

31.9-39.9 M

24. maí 17:30 – 18:00

Fiskakvísl 3
110 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 172,3 fm

FJÖLDI HERBERGJA:4-5

Fjölskylduvæn og sérlega snyrtileg íbúð á 1.
hæð auk 33,7 fm bílskúrs. Stutt er í skóla og
alla helstu þjónustu. Húsið er nýlega málað og
sameign til fyrirmyndar

Fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í
lyftuhúsi. Opin, björt og vel skipulögð íbúð,
fallegar innréttingar, bílastæðahús, stórar
µtVDODJßDUVYDOLUtVXßXU

Heyrumst

Heyrumst

Bjarni 662 6163
OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 126,7 fm

HERB:

Heyrumst

32.900.000

FALLEG EIGN Í SJÁLANDI

210 GARÐABÆR

HÆÐIR

Nýjar íbúðir - Tilbúnar til afhendingar.
Sérinngangur í allar íbúðir, vandaðar innréttingar, áltré gluggar. Stæði í bílageymslu
I\OJLUµHVWXPtE~ßXPtE~ßLUHIWLU

Heyrumst

Bjarni 662 6163

Strandvegur

36.4-37.9 M

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

Vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi í nýlegu litlu fjölbýli. Parket og
µtVDU6XßXUVYDOLU6pUVWßLtEtODJH\PVOX
Verðlaunalóð.

109 REYKJAVÍK

3

Þorrasalir 17

110 REYKJAVÍK

Kóngsbakki 13

HERB:

25. maí 17:15 – 17:45

Rauðavað 13

25. maí 16:00 – 16:30

FJÖLBÝLI

Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

Magnús

Nýjar íbúðir afhentar maí 2015.
Stórglæsilegar lúxus íbúðir með stæði bílageymslu. Vandaðar innréttingar, granít borðplöptur í
eldhúsi og sólbekkjum. Einungis 3 íbúðir eftir.

Stórglæsileg, algjörlega endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð við Drápuhlíð 1 í
Reykjavík. Einstök eign fyrir vandláta.

STÆRÐ: 104,5 fm

Harpa

200 KÓPAVOGUR

105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Lára

Ástún 6

Drápuhlíð 1
STÆRÐ: 68,5 fm

Þórey

Magnús 699 2010

44.900.000

Stefán 892 9966

39.900.000

25. maí 15:00 – 15:30

Álfheimar 46

Ljósaland 20

104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 107,2 fm

5(<.-$9À.
FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð í
fjögurra hæða húsi, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Gott útsýni er úr íbúðinni.
Kíktu við.
Heyrumst

Kristján 696 1122

STÆRÐ: 160,6 fm

RAÐHÚS

HERB:

5

Fallegt, vel skipulagt og mjög vel staðsett
endaraðhús neðst í fossvoginum.
Fjögur svefnherbergi, fallegur og skjólgóður
garður með verönd ásamt bílskúr.
Heyrumst

29.900.000

Hannes 699 5008

61.900.000

Opið hús að VINAMINNI - MjóstræƟ 3, Grjótaþorpi

NÝTT - Opið hús að Stekkjarhvammi 26 í Hafnarfirði

NÝTT - Opið hús að Breiðuvík 5 (íb 202) í Grafarvogi

Miðvikudaginn 27. maí milli kl 17:00 og 17:30
103,8 ferm | Hæð | fmr 32.200.000 | verð 49.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 14:00 og 14:30
179,6 ferm | Hæð | fmr 36.600.000 | verð 44.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 15:00 og 15:30
113,2 ferm | 4ra - 5 herb | fmr 29.200.000 | verð 36.900.000

Hæð og ris með bílskúr

Hrísmóar 6 (íb 403 ) í Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Lönguhlíð 23 (íb 302) í Reykjavík

NÝTT - Opið hús að Arnarási 15 (íb 202) í Garðabæ

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
120,4 ferm | 4ra herb | fmr 28.300.000 | verð 36.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 16:00 og 16:30
78,9 ferm | 3ja herb | fmr 22.100.000 | verð 32.500.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 17:00 og 17:30
97 ferm | 3ja - 4ra herb | fmr 29.100.000 | verð 36.500.000

Opið hús að Njálsgötu 19 (íb 103) í Reykjavík

Hallakur 2A (íb 102) í Garðabæ

Furuás 5 í Garðabæ

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 20:00 og 20:30
71,6 ferm | 2ja herb | fmr 28.700.000 | verð 29.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
106,8 ferm | 3ja herb | fmr 32.750.000 | verð 39.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
225,7 ferm | Einbýli | fmr 67.100.000 | verð Ɵlboð

Björt endaíbúð með bílskúr

NÝTT
VERÐ

Vantar - fyrir áreiðanlega kaupendur
* Einbýli, par - eða raðhús í Garðabæ
* 3ja herb íbúð í Garðabæ með sérinngangi á jarðhæð
* Einbýli, par - eða raðhús á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir hjón með börn á skólaaldri sem eru búin að selja og geta boðið
traustar og öruggar greiðslur. Þau eru opin fyrir flestum
staðsetningum á höfuðborgarsvæðinu en eru helst að leita eŌir
fasteign í smíðum, Ɵlbúin Ɵl innréƫnga eða lengra komin. Eignir
sem þarfnast endurbóta koma einnig Ɵl greina.

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

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

Fyrirspurnir skal senda á thorey@fastlind.is.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af F350, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

DIESEL / 7 MANNA !
Toyota Landcruiser 200 VX árg 2008
ek 85 þ.km Glæsilegur jeppi með
öllu raðnr 154538 verð 8.9 mil skipti
möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TILBOÐ DAGSINS:
Dodge Dakota 5/2008 ek.AÐEINS
24þús km. Sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ
1.590.000.- Rnr.287353

EIGUM TIL AFGREIÐSLU
STRAX !
KTM 450 EXC árg. 2015 Vinsælasta
Enduro hjólið. Verð: 1.889.900,-

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15
http://www.isband.is

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

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. 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.

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.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

EIGUM TIL AFGREIÐSLU
STRAX !

BMW 730 D M-sport , 2011, ek
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr
210067.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

KTM 690 Enduro R árg. 2015 Frábært
alhliða ferðahjól, ABS bremsur, 6 gíra,
EFI. Verð: 1.959.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

Save the Children á Íslandi

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf,
engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 148.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Jeep Grand Cherokee Limited Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 17þ.km. Sjálfsk.
Leður. Bakkmyndavél o.m.fl.. Glæsilegur
jeppi. Er á staðnum. Verð 10.990þ.kr.
Raðnr 157174. Sjá á www.stora.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

STÆRSTI SÝNINGARSALUR LANDSINS
MEÐ NOTUÐUM FARATÆKJUM OG FERÐAVÖGNUM

VIKING 1706 epic.
Árgerð 2000, fortjald.
Verð 490.000. Rnr.105537.
7.
N

0%

ROCKWOOD Premier 2317gi knott
kf17 hemlar. Árgerð 2012,
sólarsella og markísa.
Verð 2.290.000. Rnr.301102.

LÁ

0%

10

0%

N
0%

DELTA AERO Ta 3200 dv.
Árgerð 2006, Verð 1.600.000.
Rnr.301527.

N

N

0%

10

0%

10

N

0%

10

0%

0%

LÁ

LÁ

10

N

FEISHEN Fa-n550.
Árgerð 2014, ekinn 1100 KM,
bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 850.000. Rnr.106220.

LÁ

10

A-LINER Expedition sofa bed.
Árgerð 2010, sólarsella og
olíufylltur ofn. Verð 2.290.000.
0.000.
Rnr.300984.

LÁ

N

LÁ

FIAT Dethleffs globebus t-2.
Árgerð 2012, ekinn 91 Þ.KM, dísel,
6 gírar. Markísa Verð 6.850.000.
850.000.
Rnr.301461.

LÁ

10

CAMP LET Apollo lux/concord.
Árgerð 2011, fortjald o.fl.r.
Verð 990.000. Rnr.261718.
8.
LÁ

0%

N

0%

N

LÁ

10

FLEETWOOD Evolution e1.
Árgerð 2008, sólarsella og markísa.
Verð 1.690.000. Rnr.262214.
214.

10

FIAT Hymer 230.
Árgerð 1997, ekinn 197 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 2.390.000. Rnr.106308.
N

LÁ

FORD Econoline. Húsbíll
Árgerð 1991, ekinn 178 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.000.000. Rnr.3015522.

LÁ

10

FIAT Mobilvetta/ miller.
Árgerð 2008, ekinn 9 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 5.400.000. Rnr.106242.

10

N

N

LÁ

10

FLEETWOOD Americana bayside.
Árgerð 2007, sólarsella, markísa
o.fl.. Verð 1.330.000. Rnr.262190.
.262190.
0%

LMC Dominant 560rdb.
Árgerð 2008, Alde, markísa.
Verð 3.290.000. Rnr.301496.
496.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-16 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI
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