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GT VERK ÓSKAR EFTIR
Meira prófs bílstjóra
á dráttarbíla

Vélamönnum

Læknamóttökuritari

Áhugasamir sendið umsókn
með ferilskrá á gtv@gtv.is
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Bakari
Við hjá Bakarameistarnum Suðurveri leitum að jákvæðum og metnaðarfullum bakara með mikinn áhuga á faginu,
ríka þjónustulund, stundvísi, og snyrtimennsku til að ganga til liðs við okkur. Við leitum að bakara í fullt starf.
Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 140 samheltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í þeim sex verslunum
sem fyrirtækið rekur.
Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri, Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi og Austurveri.
Sért þú þeim kostum gæddur er við leitum að, hvetjum við þig til að leggja inn umsókn.
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu Bakarameistararans www.bakarameistarinn.is og nánari upplýsingar um starfið
fást hjá framleiðslustjóra Bakarameistarans ottar@bakarameistarinn.is

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.

Ert þú viðmótssnillingur?
Móberg leitar að viðmótssérfræðingi (UX / UI) í öflugan
hóp snillinga í markaðsdeildina ásamt því að vinna á móti forriturum og hönnuðum. Frábært tækifæri fyrir hæfan einstakling sem vill starfa á skemmtilegum og líflegum vinnustað.
Þú þarft að:
Vera sérfræðingur í hönnun notendaviðmóta
Búa yfir þekking á hugbúnaðarþróun
Hæfni til að setja þig inn í verkefni notenda og skilja þarfir þeirra
Hafa auga fyrir vef- og upplýsingahönnun
Þekkja inn á HTML, XML og CSS
Búa yfir jákvæðni og drifkrafti
Hafa skipulagshæfni, öguð vinnubrögð og samskiptalipurð
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Áhugasamir sendið ferilskrá á netfangið skorri@moberg.is

Forstöðumaður íbúðakjarna
fyrir fatlað fólk
Mj

Velferðarsvið Kópavogsbæjar opnar nýjan íbúðakjarna fyrir fatlað fólk og leitar að
hæfum og kraftmiklum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og leiða starfsemina.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýrir uppbyggingu kjarnans og mótun starfsemi hans frá upphafi.
• Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun.
• Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins.
• Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
• Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur
og aðra aðila um málefni íbúanna.

F

Spennandi störf
hjá Fjarðabyggð

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa eða mennta- og félagsvísinda.
Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun er æskileg.
Gerð er krafa um reynslu af starfi með fötluðu fólki.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.

•
•
•
•

Fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2015.
Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar og hjá Guðlaugu Ósk Gísladóttur,
gudlaugo@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Skólastjóri við leikskólann Lyngholt
Skólastjórar við Skólamiðstöð Suðurfjarða, þ.e.
leikskólann Kærabæ og Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar
Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtogum
fyrir þróttmikið skólastarf og öfluga uppbyggingu
skólasamfélagsins í Fjarðabyggð.
Upplýsingar um störfin og eyðublöð eru á fjardabyggd.is/laus
störf, leikskolinn.is/lyngholt, leikskolinn.is/kaerib og fask.is.

kopavogur.is

Nánari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, fræðslustjóri
í síma 860 8331 eða á thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 8. júní.
Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa.
Hjá sveitarfélaginu starfa liðlega 450 manns, þar af rúmur helmingur hjá leik- og
grunnskólum. Í skólum Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og er samstarf gott
á milli þeirra og annarra mennta- og fræðslustofnana í sveitarfélaginu. Bæjarog byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóafirði, Neskaupstaður í
Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is
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Við viljum ráða dugmikinn
vaktstjóra til starfa á Eldsmiðjunni.
Þarf að búa y f ir eldmóði, hafa gott
vald á íslensku — og helst ensku.
Rey nsla af bakstri er æskileg.
Um er að ræða 100% starf, en unnið er
15 daga á mánuði á föstum vöktum.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum
mat, ert eldri en 20 ára og vilt vinna
hjá traustu og skemmtilegu f y rirtæki
með einstakan starfsanda, hikaðu þá
ekki við að sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn.foodco.is

Átt þú heima
hjá Nova?
SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR
Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER

Sæktu
um fyrir
2. júní

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum liðsfélögum til að stíga dansinn með
okkur í verslunum og þjónustuveri Nova. Þetta er sannkallað draumastarf fyrir þá
sem vilja umgangast glás af lífsglöðu fólki og hafa nóg að gera.
Lífsgleði, metnaður og keppnisskap eru eiginleikar sem skipta máli. Auk mikilla
söluhæﬁleika, þjónustulundar og góðrar tölvukunnáttu. Áhugi á snjallsímum og
öllu dótinu sem við erum að selja er að sjálfsögðu bráðnauðsynlegur!
Um er að ræða fullt starf til framtíðar. Rífandi góðir tekjumöguleikar því laun eru
árangurstengd. Unnið er á vöktum og þurfa umsækjendur að geta haﬁð störf
sem allra fyrst. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði.

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 2.júní
Allar nánari upplýsingar veitir Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, evag@nova.is.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasvið:
Þjóðhagsvarúð
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði fjármálastöðugleika: Þjóðhagsvarúð. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Eitt meginhlutverka Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu, öruggu og virku fjármálakerfi. Fjármálastöðugleikasvið
fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á
kerfið í heild sinni. Fjármálastöðugleikasvið rannsakar og greinir reglulega áhættur sem raskað gætu stöðugleika íslenska
fjármálakerfisins, með það að markmiði að koma auga á veikleika sem gætu leitt til alvarlegra áfalla.
Helstu verkefni:
• Rannsóknir á sviði fjármálafræði og þjóðhagsvarúðar.
• Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til að
greina og meta kerfisáhættu.
• Nýta líkön til að rannsaka virkni stýritækja sem nýta má
til að bregðast við kerfisáhættu.
• Rannsóknir á samspili þjóðhagsvarúðar og eindarvarúðar.
• Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðugleiki.
• Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á ábyrgðasviðum fjármálastöðugleika.

Hæfniskröfur:
• Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði
eða öðrum sambærilegum greinum.
• Þekking á fjármálafræðum.
• Gott vald á tölfræði og líkanagerð.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli.
• Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu.
• Góðir samskiptahæfileikar og vilji til hópvinnu.

Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í síma 569-9600.
Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 15. júní næstkomandi.
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknir gilda í
sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Áltak ehf. Doka Mótaleiga
Óskum eftir að ráða duglegan og kraftmikinn
starfsmann á mótaleigu okkar.
Starﬁð felst í afgreiðslu Steypumóta og fylgihluta, yﬁrferð,
þrifum og viðhaldi
steypumóta auk tilfallandi verkefna.
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Sjálfstæði í starﬁ
• Stundvísi
• Hreint sakavottorð
• Góð líkamleg heilsa
• Reynsla af steypumótum kostur
• Lágmarksaldur 22 ára.
Áhugasamir sendið inn umsóknir eða haﬁð samband við
gummi@altak.is fyrir 5. júní.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12

105 REYKJAVÍK

SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Markaðsfulltrúi

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Framsækið þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi aðila í starf
markaðsfulltrúa á markaðssviði.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Ábyrgð og verkefni

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júní nk.

• Markaðssetning vörumerkja fyrirtækisins
í samstarfi við markaðsstjóra
• Samskipti og upplýsingagjöf til birgja
• Skýrslugerð
• Skipulaging sýninga og viðburða
• Stafræn markaðssetning
• Önnur tilfallandi verkefni á markaðssviði

• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af markaðsmálum er kostur
• Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta er skilyrði
• Færni í notkun Excel og góð almenn tölvukunnátta
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og áreiðanleiki
• Hæfni í mannlegum samskiptum
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu
og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum.

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júní nk.

Umsjónarmaður söluskoðana
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða öflugan einstakling með góða þekkingu á bílum í starf
umsjónarmanns söluskoðana. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8.00 – 17.00.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Ábyrgð og verkefni

Hæfniskröfur

• Framkvæmd söluskoðana
• Miðlun þekkingar til starfsfélaga
• Starfa eftir öryggisreglum Öskju og
gæðakröfum framleiðenda

•
•
•
•
•
•
•

Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja
Gilt bílpróf
Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
Almenn tölvukunnátta
Enskukunnátta

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Accountant
Actavis á Íslandi leitar að öflugum og reynslumiklum starfsmanni í bókhald. Starfið
tilheyrir fjármálasviði Actavis PTC, en sú eining starfar á alþjóðamarkaði við rannsóknir, þróun
og sölu í lyfjaiðnaði og sinnir margþættri þjónustustarfsemi tengdri samstæðunni allri innanlands sem
utan. Starfið felur í sér utanumhald við innkaupa- og lánadrottnabókhald fyrirtækisins og þarf viðkomandi
að geta hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:

Við leitum að einstaklingi

•
•

•

•
•
•
•

Yfirumsjón með verkferli og bókunum innkaupapantana
Samskipti við innkaupasvið samstæðunnar
(Global Procurement)
Samskipti við innlenda og erlenda stjórnendur
samstæðunnar
Skýrslugerð, áætlanir og eftirlit
Afstemmingar innlendra og erlendra lánadrottna
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•
•

með menntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta
eða sambærilegt
með mjög góða þekkingu og reynslu af bókhaldi (skilyrði)
með þekkingu á SAP (kostur)
með góða þekkingu á Excel
með mjög gott vald á ensku, talaðri og ritaðri
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum og er góður
í hópi
sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
sem er skipulagður og lausnamiðaður

Kíkið á
fleiri laus störf á
www.actavis.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 7. júní nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is.
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www.actavis.is

Ertu brautryðjandi?
Isavia leitar að kraftmiklum flugvallarstarfsmönnum
í öflugan hóp starfsmanna Akureyrarflugvallar
Meðal helstu verkefna eru björgunar- og slökkviþjónusta ásamt
eftirliti og viðhaldi flugbrauta, tækjabúnaðar og flugvallarmannvirkja. Umsjón með snjóruðningi og hálkuvörnum er einnig stór
hluti starfsins.
Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri, 860 5634 – hjordis.thorhallsdottir@isavia.is.

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

Hæfniskröfur:
• Meirapróf er skilyrði.
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg.
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
• Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki eða önnur iðnmenntun)
sem nýtist í starfi er kostur.
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt grunn tölvukunnáttu
• Gerðar eru kröfur til líkamlegs atgervis og umsækjandi þarf
að standast bakgrunnsskoðun hjá Ríkislögreglustjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2015

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.
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Bókasafnsfræðingur
eða skólasafnskennari
Við Grunnskólann í Hveragerði vantar starfskraft til að halda
utan um starfsemi bókasafnsins okkar. Við óskum eftir að
ráða bókasafnsfræðing eða skólasafnskennara í a.m.k. 70%
stöðu. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af störfum á
skólasafni.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst nk.

Starfsmaður Frístundaskóla
Einnig vantar okkur uppeldismenntaðan aðila í 100% stöðu
til að halda utan um daglegt starf Frístundaskólans, starfsmannahald og foreldrasamskipti. Auk starfsins með börnunum sæi viðkomandi um innkaup, eftirlit með leikföngum
og búnaði og bæri ábyrgð á skipulagi starfseminnar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. ágúst nk.
Í báðum tilvikum leitum við að ábyrgum og skipulögðum einstaklingi sem sýnir metnað í starfi og er lipur í samskiptum
við börn og fullorðna. Umsóknarfrestur er til 15. júní
Nánari upplýsingar veitir Fanney Ásgeirsdóttir,
skólastjóri, gegnum netfangið fanney@hveragerdi.is
og í síma 660 – 3912.
Skólastjóri

Leikskólastjóra vantar á Djúpavog

Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem búa yfir mikilli þjónustulund.
Við bjóðum upp á lifandi, krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.

Verkstæði
Gray Line Iceland óskar
eftir bifvélavirkja eða manni
vönum viðgerðum hópbifreiða
Í boði er:
• 100% starf
• Mjög góð vinnuaðstaða
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf kostur
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi
Þjónusta

Starfsmenn á starfsstöð í Hafnarstræti og
Holtagörðum
Gray Line Iceland óskar eftir starfsmönnum í okkar í öfluga
starfsmannahóp
Í boði er:
• 100% starf
• Framtíðarstarf/Sumarstarf
• Unnið er á 12 klst. vöktum
• Skemmtilegt og krefjandi starf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta
kostur
• Góð þekking á Íslandi

Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf til ferðamanna
• Sala ferða og bókanir ferða
• Farþegaafgreiðsla
• Önnur tilfallandi störf

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2015.
Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi.
Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í
skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi
á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið
flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að
veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi.

Djúpavogsskóli, sem er sameinaður grunn-, leik- og
tónskóli á Djúpavogi, auglýsir stöðu leikskólastjóra
við Leikskólann Bjarkatún. Leikskólastjóri stýrir öllu
daglegu starﬁ í leikskólanum, sér um áætlanagerð,
skýrslugerðir, samskipti við aðila leikskólasamfélagsins, starfsmannahald, gerð fjárhagsáætlunar o.ﬂ.
Hann starfar í nánu samstarﬁ við skólastjóra Djúpavogsskóla sem er hans yﬁrmaður.
Launakjör eru skv. kjarasamningum KÍ og Sambands
íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 12. júní 2015 og skulu umsóknir
berast á netfangið skolastjori@djupivogur.is.
Umsóknareyðublöð má ﬁnna á heimsíðu leikskólans.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1. ágúst 2015.
Á Djúpavogi búa um 450 manns. Í leikskólanum eru
nú 40 börn en verða 30-35 næsta skólaár. Það er gott
að búa á Djúpavogi og er mikið af ungu fólki á
staðnum sem hefur valið að koma aftur heim eftir
nám og taka þátt í jákvæðri uppbyggingu staðarins
sem hefur átt sér stað sl. ár. Gott félagslíf er á
staðnum, góð aðstaða til íþróttaiðkunar og útivistar,
þjónusta með ágætum og almennt mjög gott mannlíf.
Hægt er að fara inn á heimasíðu sveitarfélagsins
http://djupivogur.is/adalvefur/ til að lesa sér til
um þennan fallega stað og þar má einnig ﬁnna ﬂipa
leik- og grunnskólans.
Skólastjóri Djúpavogsskóla, Halldóra Dröfn
Hafþórsdóttir veitir nánari upplýsingar.
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ATVINNA
AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu.
Einungis íslensku- eða enskumælandi
einstaklingar koma til greina.
Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf
og hreint sakavottorð.
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Umsóknir sendist á
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“

Verkstjóri
óskast
Viðhaldsþjónusta óskar eftir úrræðagóðum
og samskiptaliprum verkstjóra til starfa við fráveitukerfi Orkuveitu Reykjavíkur á höfuðborgarsvæðinu. Viðhaldsþjónusta sér um rekstur og
viðhald í öllum veitukerfum OR Veitna.
Verkstjóri fráveitu leiðir hóp starfsmanna sem
sinnir fráveitukerfum OR á höfuðborgarsvæðinu
hvort sem er í hreinsi- og dælustöðvum eða
safnkerfum.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með daglegum rekstri
og skipulagi verka
• Stýring viðhalds- og endurnýjunarverka
• Þátttaka í framkvæmdaverkum
• Ábyrgð á öryggismálum

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Jökulsárlón ehf. leitar að starfsfólki
fyrir sumar 2015
Skipstjóra til siglinga á hjólabát.
Skipstjórar þurfa að hafa skipstjórnarréttindi. Umsækjendur
þurfa einnig að hafa lokið námskeiði hjá slysavarnaskóla
sjómanna. Tímabil er frá byrjun júní-september.
Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn. Upplýsingar gefur
Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is eða í síma: 844-8397.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Framhaldsskólakennari
Framhaldsskólakennari
Lögfræðingur
Verkfræðingur/hagfræðingur
Framhaldsskólakennari
Starfsmaður
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari
Dýralæknar
Deildarlæknar
Forvarsla forngripa
Félagsráðgjafi
Framhaldsskólakennarar
Lögfræðingur/nefndarritari
Hjúkrunarfræðingur
Skrifstofumaður
Sérfræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Embætti skólameistara
Doktorsnemi/nýdoktor

Menntaskólinn á Akureyri
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Innanríkisráðuneytið
Þjóðskrá Íslands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
HÍ, Upplýsingaskrifstofa
Sjúkratryggingar Íslands
Matvælastofnun
LSH, Barnaspítali Hringsins
Þjóðminjasafn Íslands
LSH, barna- og unglingageðdeild
Menntaskólinn á Ísafirði
Alþingi
LSH, Barnaspítali Hringsins
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Seðlabanki Íslands
LSH, heila-, tauga- og bækl.skurðdeild
Framhaldsskólinn í Vestm.eyjum
LSH, meinafræðideild

Akureyri
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ýmsir staðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Keflavík
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík

201505/567
201505/566
201505/565
201505/564
201505/563
201505/562
201505/561
201505/560
201505/559
201505/558
201505/557
201505/556
201505/555
201505/554
201505/553
201505/552
201505/551
201505/550
201505/549

Menntunar- og hæfnikröfur
• Vélfræði eða önnur iðnmenntun
sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkstjórn æskileg
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

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

Við hvetjum konur sérstaklega
WLODôVNMDXPVWDU¿ô

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013
Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Náttúruvársérfræðingur
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sér fræðing í vöktun náttúruvár. Um er að ræða nýtt
og spennandi vaktavinnustarf og eru vaktir
unnar á öllum tímum sólarhringsins. Starfið
heyrir undir Eftirlits- og spásvið og starfa um
50 manns á sviðinu.
Meginhlutverk
Fylgjast með ástandi jarðskorpu og greina
breytingar á virkni í jörðu, þ.m.t.
eldfjöllum.
Meta stöðu íslenskra vatnsfalla og
mögulegar ástandsbreytingar sem leitt
geta til vatnavár.
Útgáfa viðvarana vegna atburða sem geta
haft samfélagsleg áhrif í för með sér.
Gerð veðurathugana í Reykjavík og almenn
vöktun á veðri.
Frágangur gagna og yfirlitsupplýsinga.
Miðlun upplýsinga til almennings, fjölmiðla
og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði náttúru- og/eða
raunvísinda.
Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu
talna og gagna.
Skipulagshæfni og nákvæmni.
Geta til að vinna undir álagi.
Hæfni til að miðla upplýsingum.
Góð hæfni í samstarfi og mannlegum
samskiptum
Góð tölvufærni.
Gott vald á íslensku og ensku.
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og
viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita
Theodór Freyr Hervarsson, framvæmdastjóri
Eftirlits- og spásviðs (teddi@vedur.is) og
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

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

Umsóknarfrestur til og með 17. júní nk.

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

Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.
www.vedur.is
522 6000
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Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sumaraﬂeysing
Auglýst er eftir starfsmanni í sumaraﬂeysingarstarf í 100%
stöðu skrifstofumanns hjá sýslumanninum á Suðurlandi, á
starfsstöð embættisins á Selfossi. Starfsmaðurinn þarf að
geta haﬁð störf sem fyrst.
Starfssviðið felst í móttöku, meðferð og afgreiðslu mála fyrir
umboð Tryggingastofnunar og Sjúkratrygginga
Íslands.
Menntunar- og hæfniskröfur: Æskilegt er að umsækjandi haﬁ
lokið stúdentspróﬁ eða sambærilegri menntun. Reynsla af
skrifstofustörfum er kostur. Starﬁð krefst þess að umsækjandi sé töluglöggur, haﬁ góða kunnáttu á tölvu og gott
vald á ensku. Starﬁð krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða. Lagni í mannlegum samskiptum er algert skilyrði.
Launakjör eru skv. kjarasamningum ríkisins við SFR
stéttarfélag í almannaþjónustu.
Upplýsingar um starﬁð veita Anna Birna Þráinsdóttir
sýslumaður í síma 458-2800 eða á netfangið
annabirna@syslumenn.is og Sigurður Bjarnason
skrifstofustjóri í síma 458-2800 eða á netfangið
siggi@syslumenn.is
Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 12. júní nk. og
skal senda umsókn ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf til sýslumannsins á Suðurlandi, Hörðuvöllum 1,
800 Selfoss eða á áður greind netföng.

Leiðbeinandi / kennari óskast
Slysavarnaskóli sjómanna leitar eftir leiðbeinanda / kennara til
starfa við skólann. Slysavarnaskólinn er í eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og er staðsettur um borð í skólaskipinu
Sæbjörgu. Tilgangur starfsins er vinna að markmiðum Slysavarnaskóla sjómanna sem eru að eﬂa öryggisfræðslu sjómanna
með öﬂugum skóla, sem uppfyllir íslenskar og alþjóðlegar kröfur
um þjálfun sjómanna ásamt því að auka þjónustu við sjómenn og
aðra aðila með fræðslu um slysavarnir við sjó og vötn.
Starﬁð felur í sér m.a.:
• kennslu á námskeiðum skólans í Reykjavík og á
landsbyggðinni,
• þróun og undirbúning námskeiða, æﬁnga og nám
sefnis um öryggismál sjómanna.
• viðhald námstækja og námsgagna skólans.
• viðhald skips og búnaðar skólaskipsins Sæbjargar.

Stavanger Noregi
Marti IAV Solbakk DA óska nú þegar eftir að
ráða 2-3 vana menn með réttindi á gröfur og
búkollur. Verkefnið er fram á mitt ár 2018.
Fyrsta ﬂokks aðstaða er á staðnum. Frítt fæði,
húsnæði og ﬂug og ferðir.
Áhugasamir haﬁ sambandi við Heimir
Heimisson í síma +47 9741 1158 eða í
tölvupósti heimir.heimisson@marti-norge.no

Leitað er eftir heilsuhraustum einstaklingi með víðtæka reynslu til
sjós, góða tölvuþekkingu auk þekkingu og reynslu í öryggismálum
sjómanna. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ kennsluréttindi. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en 1. september n.k.
Unnið er samkvæmt gæðastjórnunarkerﬁ ISO 9001:2000.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil ásamt
mynd berist Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Skógarhlíð 14,
105 Reykjavík, merkt
“Kennari/leiðbeinandi Slysavarnaskóla”,
fyrir 20. júní n.k.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

Fulltrúi
akstursþjónustu
Strætó
Strætó bs. óskar eftir skipulögðum og lausnamiðuðum einstaklingi með framúrskarandi
samskiptafærni til starfa við akstursþjónustu félagsins, með sérstaka áherslu á ferðaþjónustu
fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu.
Helstu verkefni
• Dagleg umsjón, skipulag og framkvæmd
aksturs.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

• Greining gagna og tölfræði.

• Mjög góð tölvufærni. Þekking á SQL
kostur.

• Samvinna og samskipti við bílstjóra og
verktaka.

• Háskólapróf kostur en ekki skilyrði.

• Greiningarhæfni á tölur og gögn.

• Samvinna og samskipti við þjónustuver
Strætó bs.

• Þekking og reynsla á sviði samskipta og
þjónustu.

• Samskipti við notendur.

• Samskiptafærni og skipulagshæfileikar.

• Önnur tilfallandi verkefni í akstursþjónustu.

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að
ná árangri í starfi.

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

Áhugasamir sæki um starfið á http://www.straeto.is/um-straeto/laus-storf/
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.
Fatlað fólk er sérstaklega hvatt til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar veitir Erlendur Pálsson,
sviðsstjóri Akstursþjónustu Strætó bs., erlendur@straeto.is

Laus störf í
Skaftárhreppi
Starf tónlistarskólastjóra
í Skaftárhreppi
Laust er til umsóknar starf tónlistarskólastjóra hjá
Skaftárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst
2015. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja
upp öflugt tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf
organista í hlutastarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli sem
getur hentað samhliða starfi tónlistarskólastjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní n.k.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má finna
á www.klaustur.is

Starf leikskólastjóra í
Heilsuleikskólanum Kærabæ
á Kirkjubæjarklaustri
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum leiðtoga í starf
leikskólastjóra á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er
staðsettur á Kirkjubæjarklaustri. Kæribær er einnar deildar
leikskóli með heilsdagsrými fyrir 16 börn á aldrinum eins til
sex ára.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní n.k.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má finna
á www.klaustur.is

Starf Íþrótta- og tómstundafulltrúa í Skaftárhreppi
Laust er til umsóknar 40% starf íþrótta- og tómstundafulltrúa í Skaftárhreppi. Markmiðið með ráðningunni er
að auka og bæta framboð á íþrótta- og tómstundastarfi í
sveitarfélaginu.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní n.k.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má finna
á www.klaustur.is
Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns
en íbúar Skaftárhrepps eru um 450 talsins.
Á Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu
s.s. verslun, banka, vínbúð, heilsugæslustöð, leikskóla,
kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er glæsilegt
íþróttahús, sundlaug og tækjasalur.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Markaðs- og
sölufulltrúi

Williams & Halls ehf. er íslenskt lyfjafyrirtæki sem hefur verið starfrækt hér
á landi síðan árið 2010. Fyrirtækið sérhæﬁr sig í sölu á lyfjum og lækningatækjum bæði undir eigin merki og sem umboðsaðili erlendra lyfjafyrirtækja.

Williams & Halls ehf. leitar að öﬂugum og sjálfstæðum markaðs- og sölufulltrúa á Íslandi. Viðkomandi mun sjá
um kynningar á lyfjum félagsins sem eru ýmist sérhæfð sjúkrahúslyf, lyfseðilsskyld lyf eða lausasölulyf.
Starfssvið
• Gerð sölu- og markaðsáætlana og eftirfylgni.
• Kynningar á lyfjum fyrirtækisins fyrir lækna, heilbrigðisstarfsfólk og lyfjaverslanir.
• Samskipti við erlenda birgja fyrirtækisins varðandi markaðsmál og þjálfun.
• Gerð kynningar- og fræðsluefnis.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hjúkrunarfræði, lyfjafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í
starﬁ er skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Brennandi áhugi á sölu og markaðsmálum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð eru skilyrði

Er þú leikskólakennari?
Viltu ganga í lið með okkur?
Leikskólarnir Fossakot og Korpukot í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum,
áreiðanleika og frumkvæði.

Umsóknir óskast sendar á laufey.vilhjalmsdottir@wh.is fyrir 15.júní n.k.

Við leitum að:
Deildarstjóra
Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum

Williams & Halls, Reykjavíkurvegur 62, 220 Hafnarfjörður, s.527 0600
info@wh.is www.wh.is

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Öryggisstjóri
Sjúkrahúsinu á Akureyri
Laus er til umsóknar staða öryggisstjóra við Sjúkrahúsið á
Akureyri. Um 80-100% starf er að ræða. Viðkomandi þarf að
geta haﬁð störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingur
á sviði iðnstýringa

Öryggisstjóri er yﬁrmaður öryggismála hjá SAk. Hann hefur
með höndum verkefnastýringu og frumkvæði til viðhalds og
eﬂingar öryggis á SAk. Hann ber ábyrgð á því að SAk starﬁ
samkvæmt lögum og reglum um vinnuvernd, brunavarnir og
öryggismál. Einnig að sjúkrahúsið starﬁ samkvæmt
samþykktri öryggisstefnu.

Við leitum að áhugasömum sérfræðingi á sviði iðnstýringa
sem hefur reynslu og þekkingu á rafhönnun, forritun iðntölva
og skjákerfum.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Vignir Sveinsson,
framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 463-0100 eða á
netfangi vignir@sak.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní nk.

Hæfnikröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ er æskileg en ekki skilyrði. Reynsla af öryggisstjórnun er mikill kostur. Umsækjandi
skal hafa þekkingu á góðum starfsháttum í öryggismálum,
kröfum, lögum og reglum þar að lútandi. Hann þarf að vera
kunnugur helstu tækniatriðum er varða öryggiskerﬁ; s.s.
aðgangsstýringum, myndavélakerfum og brunaviðvörunarkerfum.
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæﬁleika í samskiptum og samvinnu.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef
sjúkrahússins www.sak.is Umsóknum skulu fylgja ítarlegar
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum og
starfsleyﬁ.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Við óskum eftir einstaklingi með brennandi áhuga á iðnstýringum auk menntunar
og/eða reynslu sem nýtist í starﬁ. Viðkomandi þarf að geta unnið sjáfstætt, undir álagi,
haft frumkvæði og ríka öryggisvitund.
Staki – Upplýsingar alla leið

Umsóknir
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Umsókn skal senda í tölvupósti til Jóns Eyfjörð,
jonef@staki.is. Umsóknarfrestur er til 9. júní nk.
Æskilegt er að viðkomandi getið haﬁð störf sem fyrst.
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Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.
o
Jón E
Eyfjörð, framkvæmdastjóri, gefur allar nánari
upplýsingar í síma 510 0411, gsm 897 2723 eða
jonef@staki.is.
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Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI SAMVINNA
FRAMSÆKNI.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu
sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.
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Ert þú viðmótssnillingur?
Móberg leitar að viðmótssérfræðingi (UX / UI) í öflugan
hóp snillinga í markaðsdeildina ásamt því að vinna á móti forriturum og hönnuðum. Frábært tækifæri fyrir hæfan einstakling sem vill starfa á skemmtilegum og líflegum vinnustað.
Þú þarft að:
Vera sérfræðingur í hönnun notendaviðmóta
Búa yfir þekking á hugbúnaðarþróun
Hæfni til að setja þig inn í verkefni notenda og skilja þarfir þeirra
Hafa auga fyrir vef- og upplýsingahönnun
Þekkja inn á HTML, XML og CSS

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Laus störf hjá Fjarðarskel ehf.
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:

Búa yfir jákvæðni og drifkrafti
Hafa skipulagshæfni, öguð vinnubrögð og samskiptalipurð

Áhugasamir sendið ferilskrá á netfangið skorri@moberg.is

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.

VILTU BLIKKA?
Þ.H. Blikk ehf. er öﬂugt fyrirtæki sem staðsett er á Selfossi
og eru helstu verkefni á sviði loftræstinga, klæðninga og
ryðfrí stál og blikksmíði.
Fyrirtækið er búið fullkomnum tækjakosti og er í stöðugri
framþróun. Þar starfa nú blikksmíðameistarar, vélvirkji,
nemi og aðstoðarmenn.
Við óskum eftir kraftmiklum liðsmönnum sem eru tilbúnir
að takast á við fjölbreytt verkefni í bikksmíðum. Einnig
hvetjum við þá sem langar að læra iðnina til að sækja um.
Upplýsingar veitir Þröstur Hafsteinsson blikksmíðameistari á netfanginu thblikk@thblikk.is. Umsóknir sendist á
sama netfang.

Lausar stöður í Snæfellsbæ
fyrir áhugasamt fólk!
Frá og með næsta skólaári verða lausar stöður
grunn- og leikskólakennara í Snæfellsbæ.

Í stöðu aðstoðar og sérkennslustjóra sem er 75-88% fellst í
stjórnun sem og viðkomandi er staðgengill leikskólastjóra,
yﬁrumsjón með sérkennslu barna innan veggja skólans.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:
„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla einstakling
sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kaﬂa
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir
sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að aﬂa
upplýsinga úr sakaskrá.“

Grunnskóli Snæfellsbæjar auglýsir
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar eru laus 75% staða íþróttakennara. Nánari upplýsingar um skólann er að ﬁnna á
heimasíðu hans www.gsnb.is .
Nánari upplýsingar veitir Magnús Þór Jónsson,
skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma 8949903 eða á
póstfanginu maggi@gsnb.is.
Umsóknarfrestur til og með þriðjudeginum 5.maí.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarﬁnu koma.

Minnt er á eftirfarandi grein í lögum um
grunnskóla nr. 91 frá 2008:

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starﬁð hentar jafnt
konum sem körlum.

„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/grunnskóla
einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kaﬂa almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja
fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að aﬂa
upplýsinga úr sakaskrá.“

Umsóknarfrestur er til 7. júní 2015.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða
Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss.
Skólastjóri

Við leitum að fólki sem býr yﬁr eftirfarandi kostum:
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, Outlook o.ﬂ.
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í
starﬁ
• Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu æskileg
• haldgóð þekking á landafræði Íslands og íslenskri
ferðaþjónustu

Allar nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu,
en umsóknum skal skilað á netfangið
valgerdur@gjtravel.is

Leikskólinn Kríuból á Hellisandi leitar að aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjóra og stuðningsfulltrúa við leikskólann.
Kríuból er tveggja deilda leikskóli með 45 plássum.

Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ingigerði
Stefánsdóttur eða Steinunni D Ingibjörnsdóttur í síma
433-6926 eða senda tölvupóst á leikskolar@snb.is

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

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öﬂuga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess
gistiheimili. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur
starfsfólks með breiða þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Leikskólar Snæfellbæjar auglýsir;
starfsstöð leikskólinn Kríuból

Gerð er krafa um að umsækjendur séu með leyﬁsbréf sem
leikskólakennari. Stöðurnar eru 75-100%

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæﬁleika
og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og
áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.

sölufulltrúa í einstaklingsdeild

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní.
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja kynningarbréf á umsækjanda ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Opið svæðaval, markviss málörvun og numicon er áherslan
okkar.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar
stöður umsjónarkennara í 7. bekk og staða
kennara í hönnun og smíði. Þá vantar
íþróttakennara til aﬂeysinga frá hausti til
ársloka 2015.

Óskar eftir að ráða

Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Einnig leitum við að leikskólakennurum sem deildarstjóra
og þroskaþjálfara eða stuðningsfulltrúa vegna fatlaðs barns
sem er að byrja hjá okkur í haust.

Sunnulækjarskóli

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF

Save the Children á Íslandi

Umsjónarkennari á miðstigi –
heimilisfræðikennari - þroskaþjálﬁ.
Í Grunnskóla Grindavíkur vantar fólk í eftirtaldar stöður:

Umsjónarkennari á miðstigi
Heimilisfræðikennari
Þroskaþjálﬁ
Umsóknarfrestur er til 10. júní en ráðið er í stöðurnar frá
1. ágúst.
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að
skapa námsumhverﬁ í samráði við foreldra þar sem allir
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir
sjálfum sér, öðrum og umhverﬁ sínu.
Í framtíðarsýn skólans kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla er á að allir nemendur hljóti góða
menntun og fái hvatningu til náms í samræmi við þroska
sinn og áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverﬁ. Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur í
lærdómssamfélaginu.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.
Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til starfa í
grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í
mannlegum samskiptum, með skipulagshæﬁleika,
eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða
í skólastarﬁ.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér
eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi
bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,
framsækni og traust.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2,
240 Grindavík eða sendist á netfangið
halldorakm@grindavik.is .
Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 420-1150.
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Maður vanur netagerð óskast

Umsóknarfrestur er til 5. júní næstkomandi.
Umsóknir skal senda til:
Oddgeirs Oddgeirssonar með tölvupósti oddgeir@isfell.is
Ísnet netaverkstæði Ísfells eru alls sjö talsins og veita alla þjónustu er varðar
uppsetningu og viðhald veiðarfæra. Ísfell kappkostar að veita viðskiptavinum
félagsins heildarlausnir með breiðu úrvali veiðarfæra.

Ísfell ehf
• Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður
Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Öryggisverðir
óskast
115 Security
Security auglýsir
öryggisvörðum íí verslunarþjónustu
verslunarþjónustu. á Akureyri.
115
auglýsir eftir
eftir öryggisvörðum
Skilyrði:

Skilyrði:

Hreint
sakavottorð
––Hreint
sakavottorð
– Íslenskukunnátta

––Íslenskukunnátta
20 ára lágmarksaldur
––20Góð
ára lágmarksaldur
þjónustulund

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Auglýst er eftir skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar til starfa fyrir fjögur sveitarfélög við Eyjafjörð;
Hörgársveit, Grýtubakkahrepp, Svalbarðsstrandarhrepp
og Eyjafjarðarsveit. Íbúafjöldi samtals í þessum sveitarfélögum er um 2.400. Reiknað er með að starfsstöð
verði á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. Leitað er eftir
öﬂugum einstaklingi sem er tilbúinn að vinna að þróun
á nýju starﬁ. Um er að ræða 100% starf.
Starfssvið
• Skipulagsfulltrúi fer með framkvæmd skipu
lags- og byggingarmála og starfar skv.
skipulagslögum nr. 123/2010.
• Umsjón með skipulagsgerð, útgáfa fram
kvæmdaleyfa og eftirlit með framkvæmdum.
• Ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana,
embættisafgreiðslum í umboði sveitarfélaganna og eftirfylgni með stefnumótun og
ákvörðunum þeirra.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir
og útreikningar.
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsog byggingarnefnda.
• Ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja og
úttektum.
• Önnur verkefni sem eðlilegt getur talist að falli
undir verksvið skipulags- og byggingarfulltrúa.
Menntunarkröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í skipulagsfræði, arkitektúr eða skyldum greinum skv.
ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010.
• Háskólamenntun á sviði byggingarmála skv. 8.
gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.
• Löggilding sem hönnuður skv. 25. gr. mann
virkjalaga nr. 160/2010.
Hæfniskröfur
• Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfni,
frumkvæði og framsýni og hefur þekkingu á
lögum um mannvirki, skipulagslögum og
byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Sannreynd skipulagsfærni og nákvæmni í
vinnubrögðum sem og gott orðspor í
mannlegum samskiptum og samvinnu
er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun og þekking á starfsumhverﬁ opinberrar stjórnsýslu er æskileg.
Skipulags- og byggingarfulltrúi er ráðinn að byggðasamlagi sveitarfélaganna fjögurra og lýtur stjórn þess.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsókninni þarf að fylgja greinargott yﬁrlit yﬁr nám og
störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir
hæfni til starfans út frá ofangreindum kröfum. Tilgreina
þarf a.m.k. tvo umsagnaraðila.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2015.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á
netfangið snorri@horgarsveit.is. Nánari upplýsingar
veitir Snorri Finnlaugsson í síma 460-1752.
Öllum umsóknum verður svarað.

– Góð þjónustulund

Umsóknum með mynd og ferilskrá
má skila á staðnum eða með
Umsókn með115@115.is.
mynd og ferilskrá sendist á
tölvupósti
115@115.is. Nánari upplýsingar um starﬁð

115
Security
veitir
Friðrik í síma 5 115 115
Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security
(Harpa
tónlistarhús)

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yﬁr áralangri reynslu í
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.

115.is

PIPAR\TBWA · SÍA · 131202

Óskum eftir að ráða starfsfólk vant netagerð til vinnu við
almenna neta- og víravinnu á netaverkstæði félagsins í
Hafnarfirði. Um framtíðarstörf er að ræða.

30. maí 2015 LAUGARDAGUR
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Pökkun og prófanir
sŝĝůĞŝƚƵŵĂĝǀĂŶĚǀŝƌŬƵŵ͕ŶĄŬǀčŵƵŵ͕ŬƌƂŌƵŐƵŵŽŐƐŬĞŵŵƟůĞŐƵŵƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶŝ
ƟůĂĝǀŝŶŶĂǀŝĝƉƂŬŬƵŶŽŐƉƌſĨĂŶŝƌĄǀƂƌƵŵŽŬŬĂƌ͘,ůƵƚǀĞƌŬƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶƐĞƌĂĝ
ƐŝŶŶĂƉƌſĨƵŶƵŵĄǀŝƌŬŶŝ͕ƚĂŬĂƟůƉĂŶƚĂŶŝƌĂĨƐƂůƵůĂŐĞƌŽŐƐŝŶŶĂƉƂŬŬƵŶĄĨƌĂŵͲ
ůĞŝĝƐůƵǀƂƌƵŵEŽǆMedical.
^ƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌǀŝŶŶƵƌşƐĂŵƐƚĂƌĮŵĞĝƐĞǆŵĂŶŶĂŚſƉŝƐĞŵƐŝŶŶŝƌĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵŽŐ
ƉƌſĨƵŶƵŵĄƐĂŵƚƊǀşĂĝǀŝŶŶĂşƐĂŵƐƚĂƌĮǀŝĝǀƂƌƵŇčĝŝƐͲŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵƐƚũſƌĂ͘
PŶŶƵƌǀĞƌŬĞĨŶŝĨĂůůĂĞŝŶŶŝŐƵŶĚŝƌƐƚĂƌĨƐƐǀŝĝƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶƐ͕Ɛ͘Ɛ͘ĂĝƐƚŽĝǀŝĝƂŶŶƵƌ
ƐƚƂƌĨŽŐǀŝĝǀŝŬƐĞŵƟůŐčƚƵĨĂůůŝĝ͘
hŵƐſŬŶŝƌŽŐſƐŬŝƌƵŵĨƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌſƐŬĂƐƚƐĞŶĚĂƌĄŶĞƞĂŶŐŝĝ
work@noxmedical.com. Umsókn ásamt ferilskrá skal sendast fyrir
ϵ͘ũƷŶşϮϬϭϱ͘sŝŶƐĂŵůĞŐĂƐƚƐĞƚũŝĝşĞĨŶŝƐůşŶƵƚƂůǀƵƉſƐƚƐŝŶƐŚǀĂĝĂƐƚĂƌĨ
ĞƌƐſƩƵŵ͘,ǀĞƚũƵŵďčĝŝŬŽŶƵƌŽŐŬĂƌůĂƟůĂĝƐčŬũĂƵŵ͘

STARFSMENN
ÓSKAST
Í VERKSMIÐJU

Hæfniskröfur og menntun
ͻ'ĞƟƵŶŶŝĝŽŐŶĄůŐĂƐƚǀĞƌŬĞĨŶŝĂĨŬƌĂŌŝŽŐŶĄŬǀčŵŶŝ
ͻ,ĂĮŐſĝĂŚčĨŶŝşŵĂŶŶůĞŐƵŵƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ
ͻ^ĠŚĞŝůƐƵŚƌĂƵƐƚƵƌŽŐşŐſĝƵůşŬĂŵůĞŐƵĄƐŝŐŬŽŵƵůĂŐŝ
ͻ'ĞƟůĞƐŝĝŽŐƐŬŝůŝĝƌŝƚĂĝĂĞŶƐŬƵ
ͻ^ĠǀĞůƚƂůǀƵĨčƌŽŐƚĂůŶĂŐůƂŐŐƵƌ
ͻƷŝǇĮƌĨƌƵŵŬǀčĝŝŽŐƐũĄůĨƐƚčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ
ͻ^ĠũĄŬǀčĝƵƌŽŐƐĠƟůďƷŝŶŶĂĝƚĂŬĂƐƚĄǀŝĝŵƂƌŐłƂůďƌĞǇƩǀĞƌŬĞĨŶŝ

Nox Medical | Katrínartún 2 | Höfðatorg | 105 Reykjavík | 570 7170 | info@noxmedical.com | www.noxmedical.com

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

ÓSKUM EFTIR
S
Í EFTIRTALIN S UMARSTARFSMÖNNUM
TÖRF:

Starfssvið:

1. STARFSMAN
N Í SENDLAST
ARF
2. STARFSMAN
N Í TIL
LTEKT Á ÚTISV
STEYPUSKÁLA
ÆÐI OG
, ÞRIF O.FL. SE
M FELLUR TIL.
3. VANANN SM
IÐ
Umsóknir og m
eðmæli óskast
sent
Einnig er hægt
að fáá upplýsinga á thorvaldur@ev.iss
r í sím
og á staðnum.
í a 843 8772

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur:
•

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig
í framleiðslu forsteyptra eininga
g
ga
til byggingaframkvæmd
md
da.
Fyr
Fy
yrirt
rttæki
æk ð er í fo
f rystu á
sín
ínu
nu ssvið
viðii og tækj
við
tækj
æk abú
ab naðurr
ab

Ábyrgð, utanumhald og umsjón
ákveðins hóps stærri viðskiptavina.
Sala og tilboðsgerð.
Frumkvæði við öﬂun nýrra viðskiptavina.
Annast kynningu á húsgagnalausnum
og vörum fyrir viðskiptavini.

og sérhæfð þekking ge
erir
fyrirtækinu kleift að afg
greiða
bæði stór og smá bygg
gingaverkefni fljótt og örugg
glega.

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
og reynsla af sambærilegu starﬁ.
Reynsla af sölu og viðskiptum.
Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og
metnaður til að ná árangri í starﬁ.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Góð almenn enskukunnátta.
Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg.
Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að
selja gæðavörur.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans, penninn.is.
Nánari upplýsingar gefur Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8.júní nk.

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 | www.ev.is | ev@ev.is

Húsgögn

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

PIPAR\
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R\TBWA
TTBW
TB
BW
B
BWA
WA
W
A • SÍA
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S
ÍA • 15263
15263
1526
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526
52
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263
636

Forstöðumaður Salalaugar
í Kópavogi

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Íþróttadeild Kópavogsbæjar auglýsir eftir forstöðumanni í Salalaug í Kópavogi.
Í Kópavogi eru starfræktar 2 sundlaugar sem rúmlega 830 þúsund gestir heimsækja
árlega. Salalaug er í íþróttamiðstöðinni Versölum í Salahverfi í Kópavogi og var tekin
í notkun vorið 2005.
Forstöðumaður ber ábyrgð á rekstri og starfsemi sundlaugarinnar. Hann ber einnig ábyrgð
á samskiptum við gesti og birgja og öllum öryggismálum laugarinnar.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í íþrótta-, rekstrar- og/eða stjórnunarfræðum
eða önnur sambærileg menntun.
• Framhaldsmenntun á sviði ofangreindra fræða eða önnur sambærileg menntun æskileg.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2015.
Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar og hjá Jóni Júlíussyni,
jonj@kopavogur.is.
Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Stjórnsýslusvið

· Fulltrúi í bókhaldsdeild
Leikskólar

· Deildarstjórar í leikskólann Baug
· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
· Fagstjóri í íþróttum, m.leikskólakennara- eða
íþróttakennaramennt í leikskólann Urðarhól
Grunnskólar

· Grunnskólakennari á yngsta stig í
Kársnesskóla

· Skólaliði í gangavörslu/ræstingar í Lindaskóla
· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

kopavogur.is

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Við finnum rétta starfsfólkið
radum.is

Kópavogsbær
kopavogur.is
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Grunnskólakennari óskast

Styrktarsjóður
Richards P. Theodórs og
Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.
Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna. Heimilt er að
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna.
Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is Augndeild LSH,
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari
upplýsingar.
Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir þeirri
skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, ásamt
upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil og
sjónskerðingu, ef við á.
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2015.

Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við Grunnskólann á Drangsnesi
frá 1. ágúst 2014. Í skólanum er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa að jafnaði tveir kennarar,
skólastjóri og 10-15 nemendur.
Við leitum að kennara sem hefur
réttindi til kennslu á grunnskólastigi og
hefur brennandi áhuga á skólaþróun
og framsæknu skólastarfi.
Endilega hafðu samband við Björn
Kristjánsson skólastjóra í síma 451
3436 / 8645854 eða sendu póst á
skoli@drangsnes.is fyrir 15. júní.
Drangsnes er um 70 manna þéttbý
þéttbýliskjarni
býliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum. Á Drangsnesi er
kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir heitir pottar í fjöruborðinu,
fjöruborð
r inu, leikskóli og
ómetanleg náttúrufegurð
rð og friður.
friiður. Í boði er ódýrt
ódý
dýrt húsnæ
ði nálægt vinnustað.
húsnæði

ÚTBOÐ

SKÓLAMÁLSVERÐIR FYRIR
SJÁLANDSSKÓLA Í GARÐABÆ

Byggingaverkfræðingur / byggingatæknifræðingur

Garðabær óskar eftir tilboðum í framleiðslu
og framreiðslu á mat fyrir Sjálandsskóla í
Garðabæ.

Fyrirtækið er rótgróin og traust verkfræðistofa staðsett á höfuðborgarsvæðinu.
Við leitum að sérfræðingi með háskólamenntun á byggingasviði. Áhersla er lögð á
marktæka reynslu og þekkingu á sviði burðarþols. Haldbær þekking og reynsla af
notkun Auto CAD er jafnframt nauðsynleg. Einhver þekking á pípu-, loftræsi- og
sprinklerhönnun er kostur. Um framtíðarstarf er að ræða.

Samningstími er þrjú ár auk ákvæða um
framlengingu.
Útboðsgögn er hægt að nálgast
endurgjaldslaust á útboðsvef Strendings ehf.
verkfræðiþjónustu á
www.strendingur.is/utbodsvefur

Umsóknarferlið er opið og ráðið verður í starfið skv. nánara samkomulagi.
Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstímar eru
alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferli stendur.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00
þann 18. júní 2015, í þjónustuver
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabær.

Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. Sjá nánar vefi
www.stra.is.

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Forval nr. 20194
Stækkun Búrfellsvirkjunar
Forval í vél- og rafbúnað
Landsvirkjun efnir til forvals um þátttöku í áætluðu útboði
sem snýr að framleiðslu
vél- og rafbúnaðar við stækkun Búrfellsvirkjunar,
samkvæmt forvalsgögnum nr. 20194
Verkefnið felst í hönnun, smíði, uppsetningu og
gangsetningu á einni 100 MW vélarsamstæðu ásamt
tengdum búnaði. Áætlað er að framkvæmdir geti haﬁst fyrri
hluta árs 2016 og að raforkuframleiðsla hefjist í apríl 2018.
Landsvirkjun áætlar að útboðsgögn vegna verksins verði
tilbúin til afhendingar í september 2015. Þeir tilboðsgjafar
sem uppfylla kröfur í forvali fá afhend útboðsgögn.
Forvalsgögn verða aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is frá og með
þriðjudeginum 2. júní 2015.
Umsóknum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
103 Reykjavík eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn
14. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð sama dag kl. 14:00
og verða nöfn umsækjenda lesin upp að viðstöddum þeim
sem þess óska.

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.

13

14 | ATVINNA |

30. maí 2015 LAUGARDAGUR

Framhaldsskólakennari
í sagnfræði við FB
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti óskar eftir að ráða
sögukennara í a.m.k. 75% starf frá 1. ágúst 2015. Laun eru
samkvæmt stofnanasamningi FB og kjarasamningi KÍ og
fjármálaráðherra. Umsóknum skal skilað fyrir 15. júní
2015 til Guðrúnar Hrefnu Guðmundsdóttur skólameistara
ghg@fb.is sem jafnframt gefur upplýsingar um starﬁð í
síma 899 2123.
Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá
ráðningu.
Skólameistari
FB, Austurbergi 5 – 111 Reykjavík,
sími 570 5600 – www.fb.is

Forval nr. 20194
Stækkun Búrfellsvirkjunar
Forval í vél- og rafbúnað

Útboð Orkuver Svartsengi
Sjávarlögn

Landsvirkjun efnir til forvals um þátttöku í áætluðu útboði
sem snýr að framleiðslu
vél- og rafbúnaðar við stækkun Búrfellsvirkjunar,
samkvæmt forvalsgögnum nr. 20194
Verkefnið felst í hönnun, smíði, uppsetningu og
gangsetningu á einni 100 MW vélarsamstæðu ásamt
tengdum búnaði. Áætlað er að framkvæmdir geti haﬁst fyrri
hluta árs 2016 og að raforkuframleiðsla hefjist í apríl 2018.
Landsvirkjun áætlar að útboðsgögn vegna verksins verði
tilbúin til afhendingar í september 2015. Þeir tilboðsgjafar
sem uppfylla kröfur í forvali fá afhend útboðsgögn.

Stofnlögn frá niðurdælingarsvæði til sjávar
Útboð F0212203-004
HS Orka hf. óskar eftir tilboðum í lagningu stofnlagnar frá niðurdælingarsvæði
orkuversins við Þorbjarnarfell, til sjávar í Arfadalsvík sem er vestan við
Grindavík.
Verkið felst í að leggja um 4,5 km langa stofnlögn. Lögnin er að mestu niðurgrafin DN 500 mm stálpípa í ø630 mm plastkápu en næst niðurdælingarsvæðinu er hún DN 400 mm og ofanjarðar. Í lagnaskurð fyrir lögnina skal
einnig leggja blástursrör fyrir ljósleiðara. Lögnin liggur um óslétt hraun og skal
jafna og byggja upp um 8 m breytt vegstæði fyrir vinnuslóða og lögnina.
Tveir loka- og tengibrunnar eru á lögninni og felst verkið einnig í því að steypa
brunnana og setja upp loka og tæmilögn í þeim. Þeir eru um 10 fermetrar að
grunnfleti hvor.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. júlí 2016.
Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu HS Orku, www.hsorka.is.
Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf., Brekkustíg 36, Reykjanesbæ,
eigi síðar en þriðjudaginn 23. júní 2015 kl. 10.00.

HS Orka
Brekkustígur 36
260 Reykjanesbæ
Sími: 520 9300

Forvalsgögn verða aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is frá og með
þriðjudeginum 2. júní 2015.
Umsóknum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
103 Reykjavík eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn
14. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð sama dag kl. 14:00
og verða nöfn umsækjenda lesin upp að viðstöddum þeim
sem þess óska.

ÚTBOÐ
Garðabær, Garðatorgi 7, kt.: 570169-6109
óskar eftir tilboðum í uppsteypu 1. áfanga
nýbyggingar Urriðaholtsskóla í Garðabæ.
Áfanginn er alls um 5.300 m² að stærð.
Umsjónaraðili útboðs f.h. Garðabæjar
Baldur Ó. Svavarsson arkitekt
Úti og inni sf. arkitektar
Netfang: baldur@ui.is
HELSTU MAGNTÖLUR
• Brúttó fermetrar:
• Mótafletir:
• Steypumagn:
• Járn:
• Grunnlagnir:

5.300 m²
18.200 m²
2.920 m³
205.000 kg
950 lm

ÚTBOÐSYFIRLIT OG HELSTU
DAGSETNINGAR
• Opið almennt útboð
• Afhending útboðsgagna á vef Garðabæjar
www.gardabaer.is: 2. júní 2015
• Skil og opnunartími tilboða: 19. júní 2015
kl. 11:00 á Bæjarskrifstofum
Garðabæjar, Garðatorgi 7, Garðabæ
• Verkinu skal skilað uppsteyptu 15. janúar
2016

www.hsorka.is
www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Þingvellir – Tjarnarlaut
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík
2015 – 2018 – Útboð I ,
EES útboð nr. 13532
• Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík
2015 – 2018 – Útboð II,
EES útboð nr. 13533.
• Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík
2015 – 2018 – Útboð III,
EES útboð nr. 13534.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja,
164,3 fm að stærð
Efri hæð (bjálki) með tveimur svefnherbergjum, stórri stofu og eldhús
Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson

Neðri hæð (steypt) með aukaíbúð.
Heitur pottur

löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Innkaupadeild

Óskað er eftir tilboðum.
569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Lúxus sumarhús
Leitum að

Sumarhús við eða í grennd við vatnsbakka
með góðu útsýni og á eignarlandi.
Nútíma sumarhús a.m.k. 150 fm að stærð
á eignarlandi, fullbúið og engu til sparað.
Mikil eftirspurn fjársterkra aðila eftir stórum
og vönduðum sumarhúsum.
Nánari upplýsingar veitir

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

einar@egfasteignamidlun.is

EFSTALAND 18

33,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

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

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

OPIÐ HÚS

WWW.FASTMOS.IS

Súluhöfði 8 - 270 Mosfellsbær

Mánudag milli kl. 17 - 17.30
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Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Betri hverﬁ 2015 – Austur,
útboð nr. 13519
• Endurnýjun gönguleiða 2015,
útboð nr. 13530.
• Ýmsar fasteignir Reykjavíkurborgar,
reglubundið viðhald raﬂagna Hverﬁ 1, 2 og 3, útboð nr. 13458
• Ýmsar fasteignir Reykjavíkurborgar,
reglubundið viðhald raﬂagna Hverﬁ 4 og 5, útboð nr. 13459.
• Ýmsar fasteignir Reykjavíkurborgar,
reglubundið viðhald raﬂagna Hverﬁ 6 og 7, útboð nr. 13460
• Ýmsar fasteignir Reykjavíkurborgar,
reglubundið viðhald raﬂagna Hverﬁ 8, 9 og 10, útboð nr. 13461.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

1. hæð í fjölbýli á góðum stað í Fossvogi.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. öll gólfefni,
baðherbergi, eldhús, hurðir og fataskápar.
Stórar flísalagðar suðursvalir.

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:30 til 15:00
Fallegt 189,7 m2 parhús á einni hæð með bílskúr í litlum
botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, sjónvarpsh.,
2 barnah., hjónah., baðh. m/kari og sturtu og gestasalerni.
Innangengt í bílskúr með góðu geymslulofti. Hellulagt bílaplan
fyrir framan húsið og stór timburverönd og vesturgarður.V. 54,9 m.

Roðgúll – Stokkseyri – Einbýli

Opið hús sunnudaginn 31. maí milli kl. 14-16.
Nýkomið sérlega fallegt tvílyft einbýli samtals ca. 120 fm.
Hásteinsvegur 13. Stokkseyri.
Um er að ræða þekkt hús í bænum. Allt uppgert að utan.
Sjón er sögu ríkari. Myndir á netinu. Verðtilboð.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Langalína 7 - 210 Garðabæ
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Opið hús mánudaginn 1. júní frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg 116 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð á fyrstu hæð ásamt
bílastæði í bílageymslu og timburverönd í lyftuhúsi. Ca. 100m2
garður þar af 33m2 viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist í 2 svefnh.,
forstofugang, baðh., þvottah., eldh., stofu og borðstofu.V. 41,7 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

IÐ

K
BÓ

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788
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- Bjartar og vel skipulagðar 3ja-5. herb.íbúðir

114.3 fm 4ra herb.íbúðir

- Íbúðir eru 119 – 166 fm

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar

að öllu leiti og lóð fullbúin

að öllu leiti án gólfefna

- Sérinngangur og rúmgóðar

- Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum.

suður-svalir glæsileg fjallasýn

- Lyfta í húsi.

- Íbúðir eru lausr til afh.við kaupsamning

- Íbúðir eru lausr til afh.við kaupsamning

- Innréttingar frá AXIS

- Viðhaldfrítt hús að öllu leiti
eiti

- V. 35.9 millj.

AÐEINS
2 ÍBÚÐ
IR
EFTIR

- V. 34.3 – 43.6 millj.

90%

FJÁRMÖGN
UN

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

IÐ

OP

RJÚPNASALIR 12 – 201 KÓP

LAUS Í
LOK JÚ
LÍ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.MAÍ KL.14:00-14:30
- Vel skipulögð 109 fm 4ra herb.íbúð

S

HÚ

MJÓAHLÍÐ 10 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.MAÍ KL.15:30-16:00
- Rúmgóð stofa / borðstofa og eldhús

- Stæði í bílgeymslu / lyfta
- Rúmgóðar suður-svalir

- Bílskúrsréttur með þessari íbúð
Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

- V. 37.5 millj.

- Húseign hefur verið endurnýjuð töluvert

IÐ
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O

ÁSGARÐUR – 108 RVK

MÖGU

LEGA
LAUS Í
BYRJUN
JÚLÍ

- Vel skipulagt 136 fm endaraðhús
- Þrjú svefnherbergi / tvær stofur

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

- V. 38.5 millj.

N
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HÁTÚN 9 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. MAÍ FRÁ 14.00 – 14.30
- Fallegt 227,5 fm einbýli á tveim hæðum.
- Mikið endurnýjað húsnæði.

- Stór afgirt suður / vestur-verönd við hús

- Útleigueiningar.

- Töluvert endurnýjað s.s skolp, dren og þak

- V. 38.5 millj.

SVEINN EYLAND

Vel skipulögð 4ra herb.íbúð á 2.hæð

- Vandaðar innréttingar

IÐ
ÓK

Hafðu samband
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

ÐU
O
SK

sölufulltrúi
Sími 692 5002

VINDAKÓR 2-8 – 203 KÓP

N

- Bjartar og vel skipulagðar

IÐ
P
O

Nadia Katrín Orri Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

AUSTURKÓR 19 & 23 – 203 KÓP
U
OÐ
K
S

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

- V. 67.9. millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

IÐ

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín Orri Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 692 5002

GLÆSILEGT SUMARHÚS
MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ

S

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. MAÍ KL. 15:00 – 15:30
Virkilega falleg og frábærlega staðsett 182,6 fm. 6 herb. íbúð í endaraðhúsi þ.a. 25,4 fm. bílskúr.

Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík.

- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu
árum, skólp, rafmagn og rafmagnstafla.

- Eignin stendur á 9.600 fm. eignarlóð.

- 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.

- Afar vandaðar og sérsmíðar hnotu-innréttingar
og innihurðir. Allir gluggar og hurðir úr harðvið.

- Tvennar svalir og fallegur garður.

- Stór verönd með frábæru útsýni.

- Stétt fyrir framan eignina nýlega endurnýjuð
með hitalögn undir.

- Hiti í gólfum með sér hitastýringu fyrir hvert rými.

- Stutt í alla þjónsutu og skóla.

- Eignin er staðsett við Minna Mosfell í Grímsnes
og Grafningshreppi.

- V. 49,9 millj.

- Rafmagnshlið inn á svæðið.
- V. 34,9 millj.
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Hafðu samband

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

ÞÓRARINN THORARENSEN

sölustjóri. Sími 770 0309

sölustjóri. Sími 770 0309
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LINDARGATA 14. ÍBÚÐ Á 2 HÆÐ Í REYKJAVÍK.

SLÉTTALAND Í ÁSAHREPPI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN. 1. JÚNÍ KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. MAÍ KL. 14:00 – 16:00

- Glæsilega 105.1 fm. 4ra herb. íbúð / hæð eign í hjarta miðbæjarins sem hefur verið einstaklega vel
og smekklega uppgerð. Miklir möguleikar sem gistiheimili eða fyrir stóra fjölskyldu.
- Eignin er afar björt .
- Eign sem vert er að skoða.
Hafðu samband
- Stutt í alla þjónustu.
BENEDIKT ÓLAFSSON
- V. 46 millj.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

- Ca. klst. akstur frá Reykjavík. Hentar vel í ferðaþjónsutu.
- 163,4 fm. einbýlis hús sem stendur á ca. 1 hektara landi.
- Mikil lofthæð í húsinu, upprunalega byggt sem félagsheimili.
- Lóðin er fallega ræktuð og bundið slitlag á heimreið.
Hafðu samband
- Allt innbú getur fylgt.
ÞÓRARINN THORARENSEN
- TILBOÐ ÓSKAST
sölustjóri. Sími 770 0309

IÐ
OP

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Landmark leiðir þig heim!

SKEIÐARVOGUR 11
104 RVK
OP

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali
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STUTTÁRBOTNAR - HÚSAFELL

DALSEL 6 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. MAÍ KL. 14:00 – 15:00

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 30. MAÍ KL. 14.00 – 14.30

- Afar fallegt og vel skipulagt 36,2 fm. sumarhús á gróðursælum stað.
- Eignin er frábærlega staðsett, kjarr allt í kringum húsið.
- Stutt í alla þjónustu.
- Hitaveita.
Hafðu samband
- Heitur pottur og útisturta.
ÞÓRARINN THORARENSEN
- V. 10,9 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309

- Björt 106,9 fm 4ra herb íbúð.
- Stæði í bílageymslu.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
- V. 27,9 millj.
Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

30. maí 2015 LAUGARDAGUR
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Átt þú fasteign á Norðurlandi ?
Íbúð,
úð, sumarhús, jörð eða land ?

Sala fasteigna frá

Stórhöfði 27 110 Rvík, Til leigu

Lindargata 37

Tryggðu þér skoðun og þjónustu
löggilts fasteignasala dagana 5-7 júní n.k
í Eyjafjarðarsýslu og næsta nágrenni.

íbúð 304

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.maí frá kl: 14:00 til 14:30
Nánari upplýsingar veitir

Fagleg ljósmyndataka og sýnileiki
sem tryggir árangur.

Nýleg 3ja herberga íbúð í lyftuhúsi
í Skugganum.
Vandaður innréttingar og frágangur.
Suðursvalir og bílastæði í bílakjallara.
Staðsetningin er frábær og örstutt
í miðborgarlífið en þó laus við
skarkala miðbæjarins.

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
g

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

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

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

KVISTHAGI 21

Hrísholt 5, Garðabæ
Tegund:

einbýli

Stærð:
Svefnherbergi:

320,4 fm
7

OPIÐ HÚS SUNNUDAG Á MILLI 15.00 OG 15.00

105.000.000

Opið hús mánudaginn
1. júní milli kl. 17:30-18:00

Fallegt 320,4 fm einbýli , panorama útsýni. Auka íbúð á neðri hæð
með sér inngangi. 3 svefnh. á efri hæð ásamt 2 stofum.
Neðri hæð. Vinnuh, köld geymsla innaf. Baðh.m/sauna. Stórt fjölskylduh/unglinga, geymsla þar innaf. Þvottahús. 2ja h. íbúð sem
er í útleigu á neðri hæð. Rósa Margrét sölufulltrúi tekur á móti
áhugsömum. gsm 8937969 netfang: rosamargret@husaskjol.is

Rósa Margrét, sölufulltrúi
gsm 893 7969

WWW.HUSASKJOL.IS

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

RIMATJÖRN Í LANDI LEYNIS VIÐ
BÖÐMÓÐSSTAÐI
BLÁSKÓGABYGGÐAR!!

Opið hús 1.júní

Verð:

Til leigu glæsileg 204,2 fm skrifstofuhæð á efstu hæð í nýlegu og
góðu húsi við Stórhöfða. Glæsilegar innréttingar og góð móttaka.
Lyfta. Glæsilegt útsýni. Laus 1. júní n.k. Tilboð 8649

Ásdís Ósk
löggiltur fasteignasali
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is
HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,
sími 519-2600
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ÞÚ VILT EKKI MISSA AF ÞESSU. GÓÐ KAUP.
- Um er að ræða mjög fallegar samlyggjandi lóðir rétt
við Laugarvatn með tjörn sem liggur við lóðirnar.
- ÞRJÁR FLOTTAR EIGNALÓÐIR Í LANDI LEYNIS VIÐ
BÖÐMÓÐSTAÐI Í BLÁSKÓGABYGGÐ AÐ
RIMATJÖRN NR. 4.6.8 FRÁBÆR STAÐSETNING.
- Stærð lóðanna: Lóð nr. 4 er 6,925 fm. Lóð nr. 6 er
5,735 fm. Lóð nr. 8 er 5,468 fm.
Falleg tjörn liggur uppvið lóðarmörk.
- Kaupandi hefur heimild til stangveiða í brúará, fyrir
landi Leynis skv. nánara skipulagi.

O

Benedikt gefur upplýsingar í s. 6617788

Falleg og töluvert endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi á vinsælum stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Stutt í Háskólann og alla þjónustu. Topp eign. Stærð 70,5fm
V. 26,9m Uppl. Gylfi 822-0700

Tilboð óskast

WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

31. maí 15:00 – 16:00

Íris Hall

Benedikt
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Efstiás 22 í Svínadal
ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

HVALFJARÐARSVEIT
STÆRÐ: 85 fm
SUMARHÚS
HERB:

5

Fallegt sumarhús við Eyrarvatn
Hvalfjarðarsveit, 45 mín akstur frá
Höfuðborgarsvæðinu. 7,300 fm
endaleigulóð í suðurhlíð. Steypt plata,
hitaveita, sólskáli og heitur pottur.
Öryggishlið.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

23.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Jóhanna Gústavsdóttir

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

510 7900
thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS

2. júní 17:00 – 17:30

698 9470
johanna@fastlind.is

Rauðavað 13
110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 104,5 fm
FJÖLBÝLI
HERB:

3

Vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngangi í nýlegu litlu
fjölbýli.
3DUNHWRJµtVDU6XßXUVYDOLU6pUVWßL
í bílageymslu. Verðlaunalóð.

32.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Bjarni Blöndal

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

510 7900
thorunn@fastlind.is

662 6163
bjarni@fastlind.is

Kirkjustétt 2-6 Grafarholti
Opið hús í dag á milli 15 og 16
OP

Stórglæsileg fullbúin 54 fm vinnustofa / íbúð
með sér inngangi og til afhendingar strax
í nýlegu klæddu húsi. Möguleiki er á 80 %
fjármögnun til 25 ára að uppfylltum skilyrðum
um greiðslumat. Eignin skiptist í parketlagt
alrými með glæsilegri eldhúsinnréttingu,
ísskápur og uppþvottavél fylgja, keramik
helluborð og stálháfur. Baðherbergi er
flísalagt, t.f. þvottavél, sturta. Herbergi er
parketlagt.
Hagstætt verð aðeins 15,9 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali
tekur vel á móti ykkur. S: 895 3000.Fyrstur kemur fyrstur fær.

Dæmi um mögulega fjármögnun:
Útborgun kr. 1.500.000.
Lán til 25 ára kr.12.720.000.Þann 01.11.2015 kr.1.000.000.Þann 01.02.2016 kr.680.000.-
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hefur borist mikill liðsstyrkur.
Við bjóðum
Vernharð Þorleifsson
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

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

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

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

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

EIGN ÓSKAST

GISTIHEIMILI

Erum með kaupanda að eign í þjónustakjarna fyrir eldirborgara á
höfuðborgarsvæðinu.

Borg fasteignasala kynnir:
Til sölu gott gistiheimili í góðum rekstri í hjarta miðbæjar
Reykjavíkur.

Til greina kemur:
Árskógar
Gullsmári
Hvassaleiti
Strandvegur

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

3
herb.

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður
820 6478

80,2
m2.

Húsnæðið er með sex fullbúnum herbergjum, sameiginlegu eldhúsi
og tveimur baðherbergjum.
Þrjú herbergi eru auk þess tilbúin til útleigu ásamt því að möguleiki
er á að breyta bílskúrnum í stúdíó íbúð.
Opið hús þriðjudaginn 2. júní kl. 17.30-18.00
Þrír umgangar af líni fyrir sex herbergi og nýjar gardínur. Húsið var
allt málað að innan árið 2014.
Öll rekstrarleyﬁ til staðar. Frábært tækifæri fyrir gott fólk.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
133,2
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
OPIÐ
HÚS

7
herb
herb.

Bílskúr
kúr
40 m2

Opið hús mánudaginn 1. júní kl. 17.30-18.00

Rekagrandi 8

Þinghólsbraut 74

Borg kynnir glæsilega 133,2 fm íbúð á tveimur
hæðum, ásamt stæði í bílageymslu í Vesturbænum. Örstutt göngufæri í skóla og leikskóla
og verslanamiðstöð.

Funkishús á pöllum með útsýni til Keilis, Bessastaða og Snæfellsjökuls. Arkitektinn Hákon
Hertervig lét byggja húsið fyrir sig og sína
fjölskyldu árið 1963. Stór stofa með miklum fallegum gluggum og gríðarmiklu og fallegu útsýni.

Verð: 41.900.000

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Verð: 64.900.000
OPIÐ
HÚS

115 126m2.2

126213m2.

Axel
Sölumaður
820 6478

242,2
242,
2
m2.

Bókið skoðun hjá sölumanni

4
herb
rb..
rb

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Haﬁð samband við Þóru í síma 778 2882 eða thora@fastborg.is

OPIÐ
HÚS

519 5500

Tjarnarból 2 íbúð 301
Glæsileg þriggja herbergja íbúð að Tjarnarbóli
2, endaíbúð á 3ju efstu hæð. Sérstaklega vel
staðsett í húsinu, útsýni yﬁr höfuðborgina og til
suðurs. Rúmgott hjónaherbergi, björt og falleg
stofa með stórum gluggum til suðurs.

Verð: 33.900.000
4
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

160,6
m2.

Klappakór 4
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Glæsileg 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi (gengið inn í götuhæð) og 24 fm. bílskúr.
Stofan er rúmgóð og björt,gengið út á svalir
sem vísa til s-austurs og eru með fallegu útsýni
yﬁr Elliðavatn og Heiðmörk.

Verð: 49.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

4-6
herb

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 31. MAÍ KL. 14.00-14.30

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 31. MAÍ KL. 15.00-15.30

BYGGINGALÓÐIR Á SELFOSSI

Austurkór 65 - 203 Kópavogu

Vindakór 5-7 - 203 Kópavogur

Akurhólar 2, 4, 6

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

Nýlegt fjögurra hæða lyftuhús

Byggingalóðir á Selfossi.
Þrjár samliggjandi lóðir. Á hverri lóð má byggja allt að 12 íbúðir.
Samtals 36 íbúðir. Byggingaréttur allt að 3.200 fm.
Öll gatnagerðagjöld greidd. Lóðirnar eru í grónu hverﬁ. Stutt í skóla
og leikskóla.

- Tilbúnar til afhendingar strax -

Verð frá: 35.500.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

q
q
q
q
q

Rúmgóðar og smekklegar fullbúnar íbúðir
Sér inngangur af lokuðum svalagangi
eða lóð
Merkt stæði í lokuðum bílakjallara (1-2)
Stórar svalir eða sérnotareitur á lóð
Fjölþætt þjónusta fyrir alla aldurshópa og
góð tenging við náttúru.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

Verð 27.9 mkr. pr lóð.
Allar saman 76mkr. (2mkr pr íbúð)

Verð: 27.9 mkr. pr lóð

Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

