
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Unix kerfisstjóri
Landsbankinn óskar eftir að ráða Unix kerfisstjóra í UT Rekstri. UT Rekstur tilheyrir 
Upplýsingatækni og er meginhlutverk deildarinnar að hámarka gæði og uppitíma á 
rekstri tölvukerfa Landsbankans og tryggja öruggt aðgengi viðskiptavina og starfsmanna 
að kerfum og gögnum. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 » Unix og Linux kerfisumsjón

 » Rekstur vélasala, netþjóna og diskakerfa

 » Aðstoð við rekstur á Oracle á Unix 
kerfum

 » Eftirlit og rekstur á afritunarkerfum

Menntunar- og hæfniskröfur

 » A.m.k. fimm ára reynsla af rekstri  
Unix kerfa

 » Þekking á sjálfvirkum verkfærum,  
s.s. Chef eða Puppet

 » Þekking á IBM vélbúnaði og hugbúnaði 
er kostur

 » Þekking á KSH, Perl, Python er kostur

 » Reynsla af 24/7/365 umhverfi er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Ægir Þórðarson, 
deildarstjóri UT Reksturs, í tölvupósti 
aegir.thordarson@landsbankinn.is eða í 
síma 410 7016 og Berglind Ingvarsdóttir 
í Mannauði í tölvupósti berglindi@
landsbankinn.is eða í síma 410 7914.

Umsókn merkt „Unix kerfisstjóri“ fyllist út 
á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og 
með 9. október nk.
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Spennandi störf í Áhættustýringu

Sérfræðingur í Innri áhættulíkönum

Sérfræðingur í Áhættulausnum

Innri áhættulíkön er deild innan Áhættustýringar Landsbankans sem hefur það hlutverk að sjá 
bankanum fyrir líkönum og tengdum ferlum til að mæla áhættu, þar með talið að tengja saman 
áhættu og eigið fé, og styðja við innleiðingu þeirra innan bankans. 

Áhættulausnir er deild innan Áhættustýringar Landsbankans, sem hefur umsjón með 
tæknilausnum sem Áhættustýring notar til að fylgjast með og stýra áhættu bankans.  
Áhættustýring notar kerfi og sérlausnir frá SAS Institute til að greina áhættu bankans,  
svo sem útlánaáhættu og markaðsáhættu. 

Helstu verkefni

 » Áframhaldandi þróun á líkönum til að meta tap að gefnum 
vanefndum (e. loss given default, LGD)

 » Sannprófun, viðhald og þróun á aðferðafræði við mat á 
varúðarálagi (e. margin of conservatism) á líkur á vanefndum (e. 
probability of default, PD)

 » Stuðningur við þróun á öðrum líkönum tengdum útlánaáhættu 
og eiginfjárútreikningi

 » Gagnagreining og úrvinnsla, skjölun, kynningar og samskipti 
við hagsmunaaðila innan bankans og eftirlitsaðila vegna 
ofangreindra verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, eða 
stærðfræði/tölfræði

 » Framhaldsmenntun, þ.e. meistara- og /eða doktorspróf, er æskileg

 » Ítarleg þekking á tölfræði og aðferðum við smíði tölfræðilíkana

 » Reynsla af forritun í SAS, eða öðru sambærilegu forritunarmáli

 » Staðgóð þekking á gagnagrunnum og SQL 

 » Þekking á bankastarfsemi, þ.m.t. vöruframboð, þjónusta, 
verkferlar og vinnulag, er kostur

 » Þekking á þeim reglum sem gilda um fjármálafyrirtæki og þá 
sérstaklega hvað varðar útreikning á eiginfjárkröfu, t.d. CRR og 
CRD IV, er kostur

 » Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Helstu verkefni

 » Viðhald, þróun og gagnavinnsla í áhættustjórnunarkerfum 
bankans

 » Greining á gögnum bankans gagnvart CRDIV tilskipun

 » Samstarf við Upplýsingatæknisvið bankans

 » Kröfugreining og breytingastjórnun

 » Aðstoð við notendur áhættustjórnunarkerfa

 » Gagnasendingar til ytri eftirlitsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, 
stærðfræði, viðskiptafræði eða tölvunarfræði

 » Þekking á gagnagrunnskerfum, gagnakeyrslum (ETL) og SQL 
fyrirspurnarmálinu er nauðsynleg auk þess sem reynsla  
af forritun á SAS er kostur

 » Reynsla og þekking af bankastarfsemi er kostur

 » Færni í samskiptum og þægilegt viðmót
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Nánari upplýsingar veita Sindri Reynisson, deildarstjóri Innri áhættulíkana, í tölvupósti sindri.reynisson@landsbankinn.is eða í síma 410 7723,  
Skúli G. Jensson, deildarstjóri Áhættulausna, í tölvupósti skuli.g.jensson@landsbankinn.is eða í síma 410 6803 og Bergþóra Sigurðardóttir, hjá 
Mannauði, í tölvupósti bergsig@landsbankinn.is eða í síma 410 7907. 

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Innri áhættulíkönum“  og „Sérfræðingur í Áhættulausnum“ fyllist út á vef bankans.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



| ATVINNA | LAUGARDAGUR  3. október 2015 5

430
leigutakar

273
þúsund m2

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Eik fasteignafélag leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Dagleg stjórnun fjármálasviðs
• Fjárstýring og fjármögnun
• Virðismat fasteigna
• Fjárfestatengsl
• Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana
• Ábyrgð á uppgjörum og reikningshaldi
• Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Haldbær reynsla af fjármálamarkaði
• Greiningarhæfni
• Leiðtogahæfni, færni í samskiptum, frumkvæði og metnaður

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 13. október nk. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is) og
Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar Fasteignafélags (gardar@eik.is).

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignar haldi og 

útleigu á atvinnu  húsnæði. Félagið er meðal 

stærstu fasteignafélaga landsins með yfir 270 

þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 80% 

af eignasafni þess er á helstu viðskipta kjörnum 

höfuð  borgar svæðisins og eru leigu takar félagsins 

yfir 430 talsins. Hluta bréf félagsins eru skráð á 

aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er félagið 

með tvo skráða skulda bréfaflokka.

KERFISFRÆÐINGUR Á 
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
REYKJAVÍK

Starf kerfisfræðings í rekstrarþjónustu á upplýsinga- 
tæknideild Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.   

Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið
Starfið felst í notendaþjónustu og viðveru á þjónustu-
borði ásamt fjölbreyttum verkefnum tengdum rekstri 
upplýsingakerfa Vegagerðarinnar. Um er að ræða umsjón 
með útstöðvum og netþjónum, uppsetningar og viðhald á 
þeim, vinnu við öryggis- og aðgangsstýringar. Ásamt öðrum 
verkefnum er tengjast starfinu. Vinnutími er 8-16 eða 9-17, 
viku í senn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun
•  Þekking á Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði
•  Þekking á Linux stýrikerfum og netsamskiptum
•  Reynsla af rekstri upplýsingakerfa
•  Þekking á Lotus Notes er kostur
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund
•  Skipulögð vinnubrögð

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við SFR.

Umsóknarfrestur er til  19. október 2015. 

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang 
oth@vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og hæfni sem 
óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Íris Leósdóttir  
í síma 522 1000 

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

DeilDarforseti 
mynDlistarDeilDar
Listaháskóli Íslands leitar eftir metnaðarfullum 
einstaklingi með sterka listræna sýn og góða  
samskipta- og leiðtogahæfni til að leiða áfram-
haldandi uppbyggingu háskólamenntunar á sviði 
myndlistar. Deildarforseti fer með yfirstjórn 
deildarinnar, stýrir akademísku starfi hennar  
og ber ábyrgð á rekstri, auk þess að sitja  
í framkvæmdaráði skólans. 

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið þar sem 
um 120 nemendur stunda nám á BA og MA stigi 
undir handleiðslu framúrskarandi myndlistar-
manna og annarra sérfræðinga. Fastráðnir starfs-
menn eru um 15 og árlega starfa um og yfir  
100 stundakennarar og gestir við deildina.

Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi  
við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu 
akademískra starfa, sjá nánar á heimasíðu skólans:  
www.lhi.is/skolinn/stjornsysla/log-og-reglur/.  
Hæfir umsækjendur, verða m.a. metnir út frá eftir-
farandi kröfum á grundvelli umsóknar auk þess 
sem frammistaða umsækjenda í viðtölum mun 
hafa mikið vægi.

Menntunar- og hæfiskröfur:
> Meistaragráða á fræðasviði myndlistar  

eða sambærileg menntun.
> Reynsla af akademísku starfi og kennslu  

á háskólastigi.
> Reynsla af stjórnun.

Deildarforseti skal hafa prófessorshæfi.

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:
> Starfsferilsskrá.
> Staðfest afrit af námsferli.
> Greinargerð um fyrri störf og reynslu  

af akademísku starfi.
> Greinargerð um sýn umsækjanda á starfið,  

þar sem fram koma viðhorf til háskóla-
menntunar á sviði myndlistar og  
framtíðarsýn. Hámark 1500 orð.

> Meðmæli eða umsagnir um fyrri  
störf umsækjanda.

Vinsamlegast skilið umsóknargögnum öðrum  
en ítarefni á stafrænu formi.

Ráðið er í starfið frá 1. janúar 2016.

Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans 
Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar en föstu-
daginn 23. október kl. 15. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor 
(frida@lhi.is), s. 552 4000. Farið verður með um-
sóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn 
áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.   

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun 

með viðurkenningu á fræðasviðinu listir.

Skólinn starfar í fimm deildum: myndlistardeild, hönnunar- og 

arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. 

Starfsstöðvar skólans eru fjórar, við Þverholt, Sölvhólsgötu,  

Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík.  

Aðalskrifstofan í Þverholti 11 er opin alla virka daga kl. 9–15.
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Mekonomen leitar að  
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna 
lausna við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna 
umsvifa þurfum við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að 
ræða fjölbreytt framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Staðgóð þekking á bílum og varahlutum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa ensku
# Góð almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015
# Starfshlutfall er 100%
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  

sala@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af stærsta fyrirtæki á 
Norðurlöndunum í sölu á bílvörum og varahlutum.

#  Sveinspróf í bifvélavirkjun er æskileg

Mekonomen leitar að  
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna 
lausna við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna 
umsvifa þurfum við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að 
ræða fjölbreytt framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Staðgóð þekking á bílum og varahlutum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa ensku
# Góð almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015
# Starfshlutfall er 100%
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  

sala@mekonomen.is

Starfið felur í sér ábyrgð á rekstri verslunarinnar í samráði 
við verslunarstjóra. Aðstoðarverslunarstjóri er staðgengill 
verslunarstjóra. Helstu verkefni eru m.a. ábyrgð á vöru-
framsetningu, áfyllingu og stjórnun birgða ásamt verkstjórn. 
Stuðla að hvatningu meðal starfsmanna til að ná settum 
markmiðum. Halda utan um dagleg störf söludeilda og 
stýra þjónustu verslunarinnar í umboði verslunarstjóra.

STARFSLÝSING OG HELSTU VERKEFNI
•  Ábyrgð á rekstri verslunar

•  Dagleg stjórnun og starfsmannahald

•  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

•  Umsjón og ábyrgð á útliti verslunar og framsetningu

•  Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist

•  Mönnun vakta og ráðningar

HÆFNISKRÖFUR
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

•  Jákvætt viðmót og sveigjanleiki

•  Góð tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni og til 

  að tileinka sér ný tölvukerfi

•  Reynsla af verslunarstörfum

•  Aldurslágmark er 25 ára

Umsóknarfrestur er til og með 18. október.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sótt um á ELKO.is. Nánari upplýsingar veitir 
Sófus Hafsteinsson verslunarstjóri

í Lindum, sofus@elko.is

AÐSTOÐARVERSLUNAR-
STJÓRI Í ELKO LINDUM

LINDUMLINDUM

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í Upplýsingastjórnun
Landsbankinn rekur margþætt og fjölbreytt viðskiptagreindarumhverfi. Vegna aukinna 
umsvifa og fjölda verkefna leitum við að öflugum einstaklingi í teymið.

Helstu verkefni

 » Uppbygging viðskiptagreindar- 
umhverfis (BI) bankans

 » Gagnavinnsla í Oracle grunni (SQL)

 » Framsetning upplýsinga með aðstoð 
SAP Business Objects

 » Þarfagreining og skjölun

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 » Miklir greiningarhæfileikar

 » Góður skilningur á upplýsingasöfnun 
og gagnaskilum

 » Þekking á viðskiptagreind og 
uppbyggingu vöruhúsa

 » Lágmarksþekking á SQL forritunarmáli

 » Frumkvæði, fagmennska   
og skipulagshæfni

 » Hæfni í mannlegum samskiptum

 » Reynsla í fjármálageiranum er kostur

 » Almenn þekking á viðskiptagreindar- 
tólum er kostur
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Nánari upplýsingar um starfið veita Kristín B. Jónsdóttir í tölvupósti kristin.b.jonsdottir@landsbankinn.is eða í síma 410 7719  
og Berglind Ingvarsdóttir hjá Mannauði í tölvupósti berglindi@landsbankinn.is eða í síma 410 7914. 

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Upplýsingastjórnun“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2015.
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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.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
2002 og 2013

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

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 12. október 2015

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um störfin

Sérfræðingur í reiknilíkönum
Starfinu fylgir ábyrgð á forðalíkönum lághita- og kaldavatns- 
auðlinda sem og forðagæslu. Mikilvægur þáttur starfsins er 
túlkun niðurstaðna, ráðgjöf og skýrslugerð. Viðkomandi mun 
einnig sinna verkefnastjórnun og taka þátt í rannsóknum, 
þróun og rýni á forðalíkönum.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Framhaldspróf í jarðeðlisfræði, eðlisfræði, verkfræði 
   eða skyldum greinum

• Góð kunnátta í stærðfræði og eðlisfræði er nauðsynleg

• Reynsla á sviði líkanreikninga er mjög æskileg

• Færni í forritun er kostur

• Þekking á forða- eða grunnvatnsfræði er kostur

Sérfræðingur í 
jarðhitarannsóknum
Starfið felst í greiningu og ráðgjöf um efnafræði á 
vinnslusvæðum og í virkjunum sem og verkefnastýringu 
rannsókna á auðlindum. Viðkomandi mun einnig taka 
þátt í rýni á niðurstöðum, túlkunum og skýrslugjöf.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Framhaldspróf í jarðefnafræði, efnafræði, 
   efnaverkfræði eða skyldum greinum

• Góð innsýn á sviði jarðhita er kostur

• Reynsla af vinnu á rannsóknarstofu er kostur

• Reynsla af rannsóknum á sviði orkumála er kostur

Viltu gæta auðlindanna?
Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur (OR) leitar að sérfræðingum til liðs við öflugan hóp 
sem hefur það hlutverk að gæta að auðlindum svo fólk fáið notið þeirra til langrar framtíðar. 
Þróunarsviðið þjónar félögum innan samstæðunnar; Veitum, Orku náttúrunnar, Gagnaveitu 
Reykjavíkur og OR. Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri samskiptahæfni, geta leitt verkefni 
og geta sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
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Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60
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Við leitum að klárum og skemmtilegum Lean snillingi sem 
brennur í skinninu að láta ljós sitt skína. Verkefnið felst í að 
innleiða Lean hjá Veritas samstæðunni sem samanstendur 
af fimm fyrirtækjum og 190 starfsmönnum. 

Um er að ræða tímabundið starf í eitt til tvö ár.

Ef þú fellur fyrir þessu og vilt vita meira 
skaltu endilega kíkja á ráðningarvefinn á 
heimasíðunni okkar.

www. veritas.is
 

Rannsóknarþjónustan Sýni auglýsir eftir aðstoðarmann
eskju í ráðgjafadeild fyrirtækisins.  Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst. 

Helstu kröfur eru að viðkomandi þarf að vera hæfur í 
mannlegum samskiptum, skipulagður, sveigjanlegur og 
þjónustulipur. Starfsmaðurinn þarf einnig að geta unnið 
sjálfstætt. 

Verkefnin eru mjög fjölbreytt og áhugaverð og felast 
m.a. í sýnatökum og eftirliti, umsjón með námskeiðum 
og kennslueldhúsi,  skýrslugerð, almennri þjónustu við 
ráðgjafana okkar og hinum ýmsu tilfallandi verkefnum 
innan fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf að geta unnið utan hefðbundins vinnu
tíma. Engar kröfur eru gerðar um menntun en stúdent
spróf er kostur. Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir sendist á á atvinna@syni.is   
en umsóknarfrestur er til 10. október n.k.

www.syni.is 

Aðstoðarmanneskja 
í ráðgjafadeild

Tækniteiknari  
á hönnunardeild
Reykjavík

Starf tækniteiknara á hönnunardeild  
Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.  

Um 100% starf er að ræða. 

Í boði er krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. Á hönnunar-
deild eru 17 starfsmenn við ýmis verkefni er tengjast hönnun, 
þróun og rannsóknum umferðarmannvirkja.

Starfssvið
Gerð uppdrátta á öllum hönnunarstigum. Ritun fundargerða, 
minnispunkta o.þ. h. Frágangur og sala á útboðsgögnum. 
Ritun og útgáfa rannsóknar- eða sérverkefnaskýrsla, hönn-
unarskýrsla og annarra skýrsla. Gerð uppdrátta vegna landa-
kaupa. Önnur tilfallandi verkefni er tengjast starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðurkennt próf í tækniteiknun
• Þekking á ritvinnslu-, teikni-, og hönnunarforritum
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í  
   teymivinnu
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Góðir samstarfhæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerð-
arinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega 
hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við SFR. 

Umsóknarfrestur er til  19. október 2015.

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang 
oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar 
upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá 
menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson 
forstöðumaður í síma 522 1231.

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



Oddi óskar eftir að ráða öflugan forstjóra með mikla reynslu af rekstri og góða þekkingu 
á framleiðslu og markaðsmálum. Leitað er að árangursdrifnum, metnaðarfullum og 
sókndjörfum einstaklingi til að leiða hátæknivætt iðnfyrirtæki inn í nýja tíma.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. október nk.

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

Forstjóri

Kröfur:
	•	Háskólamenntun
	•	Mikil	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri
	•	Þekking	á	íslenskum	markaði
	•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	•	Framúrskarandi	leiðtogahæfileikar

Oddi	er	stærsti	framleiðandi	landsins	á	sviði	umbúða	úr	pappír	og	plasti,	ásamt	því	að	veita	atvinnulífinu	fjölbreytta	
prentþjónustu.	Viðskiptavinir	Odda	eru	úr	mörgum	starfsgreinum	einkum	á	sviði	sjávarútvegs,	matvælaframleiðslu,	
iðnaðar,	verslunar,	þjónustu	og	útgáfu.	Oddi	hefur	um	250	starfsmenn	á	fjórum	starfsstöðvum	í	Reykjavík	og	er	velta	
fyrirtækisins	liðlega	5	milljarðar	króna.	Oddi	er	jafnréttissinnaður	vinnustaður	sem	leggur	mikla	áherslu	á	samspil	
mannauðs,	samfélags	og	umhverfis.

Helstu verkefni og ábyrgð
Sérfræðilæknir: 
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á deil
dum umdæmissjúkrahússins og heilsug
æslunnar þar.

Heilsugæslu- og deildarlæknir: 
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á heil
sugæslu og öðrum deildum sjúkrahússins. 

Gildir fyrir bæði störf: 
Vaktskylda, samskipti og þjónusta við 
sjúklinga, kennsla, teymisvinna og endur
menntun. 
Nánar um störfin í starfslýsingum.

Hæfnikröfur
Sérfræðilæknir:  
Fullgild sérfræðiréttindi í almennum lyflæ
kningum eða bráðalækningum.

Heilsugæslu- og deildarlæknir:  
Sérfræðileyfi í heimilislækningum, eftir 
atvikum í annarri sérgrein læknisfræði eða 
almennt lækningaleyfi.

Gildir fyrir bæði störf: Lögð er áhersla á 
faglegan metnað, jákvæðni og sveigjan
leika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum 
eru skilyrði. Áskilinn er réttur til að hafna 
umsóknum frá einstaklingum sem ekki 
teljast uppfylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 
2015.

Kjör fara eftir kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem 
fást á vef Embættis landlæknis; www.
landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, 
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er 
mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar.

Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um 
nám, starfsreynslu, kennslu og vísinda
störf, ásamt afriti af greinum sem  
umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Mat HSA byggist á innsendum umsóknar
gögnum. 
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og 
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Nánari upplýsingar veita Pétur Heimisson, 
framkvæmdastjóri lækninga, s. 4703052 og 
8606830, netf. petur@hsa.is, 

Jón H. H. Sen, starfandi forstöðulæknir,  
s. 8404144, netf. jon@hsa.is, 

Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri,  
s. 8606770, netf. valdimarh@hsa.is og 
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri,  
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæfingar-
deild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis 
sem telur um 11.000 íbúa.
Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju 
HSA, sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN fimm heilsugæslur, en alls eru starfsstöð-
varnar ellefu talsins.
HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Læknastöður á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands/FSN

•  SÉRFRÆÐILÆKNIR
•  HEILSUGÆSLU- OG DEILDARLÆKNIR
Lausar er til umsóknar stöður sérfræðilæknis og heilsugæslu- og deildarlæknis við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað.  
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Stöðurnar veitast frá 1. nóvember 2015 eða eftir nánara samkomulagi.

AUGNLÆKNIR ÓSKAST TIL 
STARFA Á AUSTURLANDI

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir 
augnlækni til þess að sinna augnlæknaþjónustu í 
Fjarðabyggð; á starfsstöðvum HSA í Neskaupstað og 
á Eskifirði. 
HSA er með samning við Sjúkratryggingar Íslands 
(SÍ) um sérfræðiþjónustu í augnlækningum fyrir 
sjúkra tryggða einstaklinga samkvæmt lögum um 
sjúkratrygg ingar nr. 112/2008. 
Augnlæknir getur nýtt sér viðkomandi samning vegna 
þjónustunnar, sem kveður á um 650 viðtöl á ári. Miðað 
er við augnlæknaþjónustu sem ekki krefst innlagnar 
á sjúkrahús og skal veita þjónustuna sem jafnast yfir 
árið. 

Umsóknarfrestur er til 26. október 2015. 

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA,  
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Nánari upplýsingar veita Kristín B. Albertsdóttir, 
forstjóri, s. 4703050, netfang; kba@hsa.is eða  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 4703050, netfang; petur@hsa.is 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, 
hjúkrun ar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu 
þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 
íbúum frá Djúpavogi til Vopnafjarðar, auk ferðamanna 
sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús 
Austurlands er í Neskaupstað.
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Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM
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línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 
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Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
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KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

www.hafnarfjordur.is
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Áslandsskóli auglýsir eftir sérkennara 
á eldra stigi (6. - 10. bekkur)
Áslandsskóli var stofnaður árið 2001 og er staðsettur í Áslandsshverfi 
í Hafnarfirði. Skólinn byggir stefnu sína á fjórum stoðum náms og 
menntunar sem eru:
• Allar dygðir  
• Hnattrænn skilningur
• Þjónusta við samfélagið  
• Að gera allt framúrskarandi vel

Í skólanum er nám einstaklingsmiðað þannig að hver nemandi 
fái námsefni við hæfi og þrói þannig og þroski hæfileika sína með 
markvissum hætti. Í skólanum er lögð áhersla á vellíðan nemenda 
og góðan námsárangur. Unnið er eftir SMT skólafærni. Áslandsskóli 
mun í haust hefja innleiðingu á notkun Apple Ipad  
spjaldtölva í 5.-10. bekk skólans. Jafnframt hefst í haust undir- 
búningur að því að verða heilsueflandi grunnskóli.

Helstu verkefni:
• Annast sérkennslu í 6.-10. bekk skólans
• Vinnur að skipulagi sérkennslu í ofantöldum árgöngum
• Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur 
  og samstarfsfólk
• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
  annað fagfólk
• Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni og að græn
   fánaverkefni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólanum 
   og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
• Tilfallandi verkefni sem skólastjóri felur viðkomandi

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla 
• Mikill áhugi á starfi með börnum
• Reynsla af skipulagi og verkefnastjórnun er kostur
• Frumkvæði og styrkur til ákvörðunartöku
• Uppbyggjandi í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
• Fumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi 
   og efla sterka liðsheild enn frekar
• Stundvísi og samviskusemi
• Æskilegt að viðkomandi hafi áhuga á að starfa með SMT skólafærni

Upplýsingar um starfið veitir Leifur S. Garðarsson, skólastjóri í síma 
585 4600, leifur@aslandsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Frístundaleiðbeinendur  
Víðistaðaskóli og Engidalur
Víðistaðaskóli óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur með  
fjölbreytta hæfileika og áhuga á að vinna með börnum í hlutastörf  
á frístundaheimilum. Um er ræða 50% störf eða minna.  
Vinnutími er kl. 13-17 alla virka daga.

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg
• Áhugi á að vinna með börnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Gunnella Hólmarsdóttir verkefnastjóri  
Tómstundamiðstöðvar Víðistaðaskóla í síma 664-5784.  
Einnig má senda fyrirspurnir á gunnella@hafnarfjordur.is   
Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. 

Öflugur bókari óskast á Fjármálasvið 
Hafnarfjarðarbæjar
Fjármálasvið er annað af stoðsviðum sveitarfélagsins og þar starfa 
um 15 manns. Sviðinu er skipt í fjárreiðudeild, hagdeild og bókhalds-
deild og heyrir starfið undir deildarstjóra bókhalds. Um er að ræða 
100% starf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Skráning reikninga og færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Skil á virðisaukaskattskýrslum, skattskýrslum og öðrum gögnum 
   til skattayfirvalda
• Önnur störf tengd bókhaldi og uppgjörsvinnu

Hæfniskröfur:
• BS í viðskiptafræði 
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvukunnátta
• Reynsla af Navision æskileg
• Samskipta- og samstarfshæfni
• Nákvæmni í vinnubrögðum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri 
fjármálasviðs, rosas@hafnarfjordur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. október nk. Laun eru skv. kjara-
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið. 

BYGGINGAFRÆÐINGUR  
Á BYGGINGADEILD.

Límtré Vírnet ehf. auglýsir eftir byggingafræðingi til
starfa á byggingadeild að Vesturvör 29 í Kópavogi.

Starfssvið
•  Hönnun og teiknivinna fyrir límtréshús með Yleiningum.
•  Þróunarvinna við íbúðarhús úr steinullareiningum.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Byggingafræði B.Sc.
•  Þekking á teikniforritunum AutoCAD,Revit Architecture  
 og SketchUp.
•  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
•  Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
•  Frumkvæði og faglegur metnaður.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Iðnmenntun er kostur.

Umsóknir með ferilskrá sendist til Sigurðar Guðjónssonar
forstöðumanns byggingadeildar á netfangið
sg@limtrevirnet.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður
í síma 412-5390 og 617-5390.

Umsóknarfrestur er til 11. okt. 2015

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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Verkefnisstjóri í 50% starf
á skrifstofu Hjúkrunarfræðideildar

Leitað er að metnaðarfullum og drífandi verkefnisstjóra við framhaldsnám 
í Hjúkrunarfræðideild. Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, fljótur að tileinka 
sér nýjungar og hafa gaman af að vinna með fólki.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni 

til að tileinka sér nýjungar á því sviði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð færni í mannlegum samskiptum 

og rík þjónustulund
• Frumkvæði, sjálfstæði, sveigjanleiki 

og nákvæmni í starfi

Nánari upplýsingar veitir Heba Soffía Björnsdóttir, 
deildarstjóri Hjúkrunarfræðideildar, í síma 525 4961, 
heba@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

Loftorka Reykjavík ehf
Óskar eftir að ráða vana 

menn á verkstæði.
Upplýsingar gefur Róbert í s. 891 9669

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

  

   STÁL~ORKA 

SKIPAVIÐGERÐIR 

 HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR 
   SÍMI 565-0399      GSM 892-7687  

L A G E R M A Ð U R  Ó S K A S T
Garri heildverslun óskar eftir að ráða starfsmann á 
lager að Lynghálsi 2, Reykjavík.

Helstu verkefni: 
-Tiltekt pantana
-Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur:
- Nákvæm vinnubrögð
- Góðir samskiptahæ�leikar
- Reynsla af sambærilegum 
   störfum kostur
- Íslenskukunnátta æskileg

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið karl@garri.is 
merkt; Lagerstarf 2015. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2015.  

Garri er leiðandi inn�utningsaðili á 
mat - og hreinlætisvöru til fyrirtækja og 
stofnana. Garri hefur starfað frá 1973. 

www.garri.is
5 700 300
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byko.is

DEILDARSTJÓRI 
Í MÁLNINGARDEILD 
GRANDA

Umsóknarfrestur er til 20. október næstkomandi og sækja þarf um starfið á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason, verslunarstjóri, agnar@byko.is.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Ef þú býrð yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, ert 
jákvæð/ur og átt gott með að vinna með öðrum þá hvetjum við þig til að sækja um. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, frábæra 
samstarfsfélaga og mikla framtíðarmöguleika hjá traustu og öflugu fyrirtæki. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Starfið felst í ráðgjöf og sölu á málningu og tengdum vörum. Deildarstjóri ber ábyrgð á daglegri sölu og starfar í samvinnu við 
verslunarstjóra við eftirfylgni vöruflæðis inn í deildina og frágangi á vörum. Deildarstjóri er leiðtogi sem þarf að vera hvetjandi 
til að ná settum markmiðum með samstarfsmönnum sínum.

STARFSSVIÐ

Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur ásamt því að viðkomandi hafi þekkingu á málningu og tengdum 
vörum auk leiðtogahæfni. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund.

HÆFNISKRÖFUR
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Starfssvið
• Umsjón með umsóknum og námsferlum   
 framhaldsnema

• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum    
 Nemendaþjónustu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs

• Samhæfing rannsóknanáms við    
 rekstur rannsókna

• Þróun vinnuferla framhaldsnáms

• Þátttaka í gerð kennsluskrár

• Umsjón með skiptinámi

• Þjónusta við nemendur og leiðbeinendur

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasviðVerkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, gerð er krafa   
 um meistarapróf

• Þjónustulund og afbragðs samstarfshæfni   
 og lipurð í mannlegum samskiptum

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

• Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

Æskilegt er að viðkomandi hafi doktorspróf. 

Reynsla af verkefnastjórnun og gæðastjórnun   
er kostur.

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra framhaldsnáms 
í Nemendaþjónustu sviðsins.  

Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2.300 talsins. Um 500 nemendur eru í 
framhaldsnámi, fjórðungur þeirra er erlendur. Doktorsnám hefur þróast hratt á undanförnum 
árum við sviðið og hefur doktorsnemum fjölgað mikið. Í dag eru þeir 150 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Helga Agnarsdóttir, 
kennslustjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs,
í síma 525 4646, ulla@hi.is

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa um 360 manns 

við rannsóknir á heimsmælikvarða og við fjölbreytta og 

metnaðarfulla kennslu. Starfsumhverfi er alþjóðlegt enda 

eykst sífellt hlutfall erlendra nemenda og starfsmanna við 

sviðið. Rannsóknarstofnanir sviðsins eru eftirsóttir 

samstarfsaðilar erlendra háskóla og gegna veigamiklu 

hlutverki í vísindasamfélaginu. Þetta eru Verkfræðistofnun, 

Líf- og umhverfisvísindastofnun og Raunvísindastofnun.

Háskóli Íslands er í hópi 300 bestu háskóla heims 

samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.

BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR/
BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR

Á BYGGINGADEILD.

Límtré Vírnet ehf. auglýsir eftir byggingatæknifræðingi
eða byggingaverkfræðingi til starfa á byggingadeild að
Vesturvör 29 í Kópavogi.

Starfssvið
•  Hönnun á límtrésburðarvirki fyrir byggingar.
•  Deilihönnun og teiknivinna fyrir límtréshús með 
 Yleiningum.
•  Þróunarvinna við hús með límtrésbitum og steinullar-
 einingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Byggingatæknifræði B.Sc./Byggingaverkfræði M.Sc.
•  Þekking á teikni- og hönnunarforritum.
•  Þekking á teikniforritunu Revit Architecture er kostur.
•  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
•  Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
•  Frumkvæði og faglegur metnaður.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Iðnmenntun er kostur.

Umsóknir með ferilskrá sendist til Sigurðar Guðjónssonar
forstöðumanns byggingadeildar á netfangið
sg@limtrevirnet.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður
í síma 412-5390 og 617-5390.
Umsóknarfrestur er til 11. okt. 2015
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.



Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  

Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð – Ánægja – Árangur. 
Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn 
frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og 
aðbúnaður góður.  Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra er 
skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands.  

Umsóknarfrestur er til og með 12. október.

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri  
í síma 899-7037. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
eyjolfur@audarskoli.is 

Húsvörður
Húsfélagið að Hraunbæ 103 í Reykjavík vill ráða húsvörð. Í húsinu 
eru 46 íbúðir fyrir íbúa 60 ára og eldri. 
Verkefni húsvarðar eru þrif á sameign, almenn umhirða  húss, 
lóðar og bílastæða auk almenns viðhalds og endurbóta.
Húsvörður þarf að vera laghentur og útsjónarsamur og skal hafa 
auga fyrir því sem betur má fara. 
Gert er ráð fyrir að kalla megi húsvörð til þegar nauðsyn krefur 
utan vinnutíma en hluti af kjörum húsvarðar eru afnot af  
húsvarðaríbúð.
Lögð er áhersla á að umsækjandi sé sé jákvæður að eðlisfari og 
sé góður í samskiptum.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða  
starfsumsokn@eignaumsjon.is  
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2015.

Kennsluþjálfari

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Starfssvið
•  Þróun og innleiðing á nýrri stefnu um aukið gæðamat
   kennslu og náms.
•  Þróun aðferðafræði kennslu og innleiðing á nýjum
   kennsluaðferðum.
•  Ráðgjöf og handleiðsla kennara.
•  Skipulagning og úrvinnsla kennslumats.
•  Ráðgjöf við kennslustefnu. 
•  Þátttaka í verkefnum kennslusviðs s.s. prófahaldi,
   undirbúningi útskrifta, almenns gæðaeftirliti o.fl.

Hæfniskröfur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfið, s.s. í kennslufræði,
    náms- og starfsráðgjöf eða uppeldisfræði.
•  Reynsla af kennsluþjálfun eða sambærilegu starfi.
•  Þekking og reynsla af háskólastarfi.
•  Frumkvæði í starfi og framsýni. 
•  Skipulag og ögun í vinnubrögðum.
•  Góð enskukunnátta er skilyrði.
•  Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum
   samskiptum.

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf kennsluþjálfara á kennslusvið 
háskólans. Kennslusvið hefur umsjón með nemendabókhaldi, kennsluráðgjöf og þjálfun kennara, þróun kennslukerfa, 
prófum og annarri umsýslu um kennslu við skólann. Sviðið sinnir jafnframt skipulagningu og eftirfylgni með innra og ytra 
gæðaeftirliti með kennslu og námi. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að fylgja eftir stefnu skólans um átak í eflingu 
gæða kennslu og náms.

Nánari upplýsingar veitir Einar Hreinsson (einarhr@ru.is) forstöðumaður kennslusviðs og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir 
(sigridureg@ru.is) mannauðsstjóri HR. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, www.hr.is/lausstorf.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2015.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, 
sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt 
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Við leitum að 
snillingum í samskiptum

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og 
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört 
vaxandi umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum 
við að nýju fólki til þess að bætast í okkar góða hóp.

Umsækjendur sendi ferilskrá á umsoknir@momentum.is 
eigi síðar en þriðjudaginn 9. október 2015.

Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is
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MARKAÐS- OG
SÖLUFULLTRÚAR

Starfið felst í því að kynna og selja þjónustu fyrirtækjanna í 
víðtækum skilningi. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af 
markaðs- og/eða sölustörfum og yfirgripsmikla þekkingu 
á markaðnum. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að 
starfa undir álagi, hafa ríka þjónustulund og mikla sölu-
hæfileika. Laun eru að hluta árangurstengd.



Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Skipulag,	verkstjórn	og	samhæfing	innan	
	 	 fagsviðs	ásamt	svæðisstjóra,	í	samræmi	við		
	 	 stefnu	og	markmið	Heilsugæslu	höfuðborgar-	
	 	 svæðisins
	 	 Er	svæðisstjóra	innan	handar	við	daglegan	
	 	 rekstur	stöðvar	og	er	staðgengill	hans
	 	 Innleiðir	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	
	 	 á	starfsemi	til	hagsbóta	fyrir	skjólstæðinga		
	 	 stöðvar
	 	 Tekur	þátt	í	gerð,	innleiðingu	og	notkun	
	 	 klínískra	leiðbeininga
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi
	 	 Hefur	umsjón	með	sérnámslæknum	stöðvar,	
	 	 veitir	fræðslu	til	nema,	nýliða	og	starfsmanna		
	 	 fagsviðs	í	samvinnu	við	aðra	starfsmenn	stöðvar	
	 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir	
	 	 klínísku	starfi	samhliða

Hæfnikröfur:
	 	 Sérfræðingur	í	heimilislækningum
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu		
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt
	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	
	 	 árangri	í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt
	 	 Reynsla	af	og	áhugi	á	teymisvinnu

Nánari upplýsingar veita:
Hrafnhildur	Halldórsdóttir,	svæðisstjóri	
Netfang:	hrafnhildur.halldorsdottir@heilsugaeslan.is
Sími	821-2230

Oddur	Steinarsson,	framkvæmdastjóri	lækninga	
Netfang:	oddur.steinarsson@heilsugaeslan.is
Sími	585-1300

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan	á	að	vera	fyrsti	viðkomustaður	í	heilbrigðis-
þjónustunni	þar	sem	ólíkum	þörfum	notenda	er	mætt	og	
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	eftir	
því	sem	þörf	er	á.	Flóknari	vandamál,	þörf	fyrir	fjölbreyttari	
úrræði	og	skortur	á	sérhæfðu	starfsfólki	kallar	á	nýja	
nálgun	í	starfsemi	heilsugæslustöðva.	Hjá	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	á	skipulagi	og		

rekstri	heilsugæslustöðva	sem	miðar	að	því	að	auka	
þjónustu	við	notendur,	nýta	betur	fjármuni	og	bæta	
vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.	Í	breyttu	skipulagi	mun	
starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	móta	starfsemina	og		
útfæra	þjónustu	sem	mætir	þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	
leið	kröfur	um	árangur	samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Læknafélags	Íslands.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.	Leggja		
skal	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	
Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	
(www.starfatorg.is).	Jafnframt	skal	fylla	út	eyðublaðið	„Umsókn	um	læknisstöðu“	og	setja	það	í	viðhengi.	Umsóknareyðublaðið	
má	nálgast	á	vef	Embættis	landlæknis	(www.landlaeknir.is)	undir	útgefið	efni.	

Allar	umsóknir	verða	sendar	til	stöðunefndar	hjá	Landlæknisembættinu.	Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist		
ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.

Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		Öllum	umsóknum	verður	svarað		
þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	

Fagstjóri lækninga   
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laust	til	
umsóknar	starf	fagstjóra	lækninga	við	Heilsugæsluna	
Mjódd.	Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	
starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfni	og	
samskiptahæfileika.	Starfshlutfall	er	100%	og	verður	
ráðið	í	starfið	til	5	ára	frá	og	með	1.	nóvember	nk.		
eða	eftir	nánara	samkomulagi.		

Umsóknarfrestur er til og með  
19. október 2015.

Verkstjóri 
óskast

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is
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Hreint ehf. óskar eftir verkstjóra 
sem hefur umsjón með vörulager, 

þvottahúsi og sinnir útkeyrslu.
Leitað er að starfsmanni sem er þjónustulundaður, skipu-
lagður, sjálfstæður í vinnubrögðum og með góða almenna 

tölvukunnáttu. Reynsla af sambærilegu starfi æskileg. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri, tala íslensku, 

hafa bílpróf og vera með hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 11. október. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Arna Kristín Harðardóttir 
(arna@hreint.is) ráðningarstjóri Hreint ehf.

Fulltrúi á skrifstofu
 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða fulltrúa í fullt 
starf á skrifstofu skólans, um framtíðarstarf er að ræða.  

Starfið felur í sér símsvörun og almenn skrifstofustörf s.s. 
afgreiðslu, ritvinnslu, móttöku, miðlun upplýsinga til starfs-
manna og nemenda, auk sérverkefna. Umsækjandi þarf að 
vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og 
sýna frumkvæði og árverkni í starfi.
 
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun í skrifstofugreinum 
og góða tölvufærni.

Ráðið er í starfið frá 1. nóvember n.k. og fara launakjör eftir 
samningi Starfsmannafélags ríkisins og fjármálaráðherra. 
Umsóknarfrestur er til 19. október. Ekki þarf að sækja um á 
sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að greina frá 
menntun og starfsreynslu. 

Umsókn skal senda til skrifstofustjóra Sigríðar Guðrúnar 
Sveinsdóttur sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um 
starfið í síma  594 4000.

Skólameistari

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Landflutningar Samskip óska eftir akstursstjóra til starfa

Menntunar- og hæfnikröfur
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Marktæk	reynsla	af	verkstjórn	
•	Sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð
•	Meiraprófsréttindi	er	kostur
•	Góð	tölvufærni

Eiginleikar
•	Afburða	samskiptahæfni	og		

jákvætt	viðmót
•	Rík	þjónustulund	og	sveigjanleiki
•	Metnaður,	seigla	og	framsýni	til	

þess	að	ná	árangri	í	starfi
•	Skipulögð	og	lausnamiðuð	hugsun

Meginverksvið akstursstjóra er að skipuleggja og stýra akstri bílaflota fyrirtækisins innan höfuðborgar-
svæðisins og strandakstri um land allt. Akstursstjóri sér um skipulagningu viðhalds á tækjakosti 
starfsstöðvar og tryggir að viðskiptavinir fyrirtækisins fái góða þjónustu. 

Um er að ræða fullt starf þar sem unnið er á bakvöktum þriðju 
hverja viku.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	
11.	október	n.k.	Eingöngu	er	
tekið	á	móti	umsóknum	í	gegnum	
heimasíðu	okkar	www.samskip.is	
og	eru	umsækjendur	beðnir	um	að	
skila	inn	ferilskrá	ásamt	greinagóðu	
kynningarbréfi.	

Nánari	upplýsingar	veitir	
Jóhannes	Karl	Kárason,	flotastjóri.	
johannes.karl.karason@samskip.com

GRÖFUMAÐUR 
Óskum eftir að ráða vanan hjólagröfumann.

Meirapróf kostur ekki skilyrði. 
Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is
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Starfsmaður
í Tannlæknadeild

Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2015.
Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is og hjá 
Hönnu G. Daníelsdóttur í síma 525 4888, hgd@hi.is.

Starfskraft vantar í Tannlæknadeild 
Háskóla Íslands.

Save the Children á ÍslandiSave th

KLETTUR  •  Klettagörðum 8-10  •  104 Reykjavík  •  Sími: 590 5100
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SALA OG ÞJÓNUSTA

Hjá Kletti starfa um 75 manns við þjónustu og sölu á meðal annars Scania, 
Caterpillar, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Svein Símonarson 
í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

VILTU VINNA VIÐ 
ALVÖRU VÉLAR?
Okkur vantar bifvélavirkja, vélvirkja eða einstakling 
með reynslu af vörubílaviðgerðum.

Starfið felst í viðhalds- og viðgerðaþjónustu á vörubíla- og vinnuvélaverkstæði Kletts. 
Það er mjög vel tækjum búið og er eitt það fremsta á sínu sviði í heiminum í dag. 
Um er að ræða framtíðarstarf í traustu og öruggu umhverfi.
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Rannsóknarþjónustan Sýni auglýsir eftir sérfræðingi á 
rannsóknarstofu.

Starfsvið:
•  Efnagreiningar
•  Aðferðaþróun
•  Samstarf við ráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  B.Sc. í Efnafræði, Matvælafræði eða sambærilegu  
 eru lágmarkskröfur.  
•  Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum á rann - 
 sóknarstofu, vera hæfur í mannlegum samskiptum,  
 skipulagður, sveigjanlegur og þjónustulipur. 
•  Starfsmaðurinn þarf að geta unnið sjálfstætt. 

Umsóknir sendist á á atvinna@syni.is   
en umsóknarfrestur er til 10. október n.k.

www.syni.is 

Sérfræðingur -  
efnagreiningar

Rótgróin kjötvinnsla á 
höfuðborgar svæðinu óskar eftir 

að ráða gæðastjóra
Viðkomandi starfsmaður mun hafa yfirumsjón með öllum 
gæðamálum fyrirtækisins ásamt því að innleiða nýjungar. 
Öll aðstaða er til fyrirmyndar og meðal annars er rekin 
rannsóknarstofa hjá fyrirtækinu.  

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í matvælafræði / dýralæknir 
•  Reynsla og þekking á matvælavinnslu 
•  Reynsla og þekking á gæðamálum
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Starfssvið:
•  Ábyrgð á gæða-, öryggis- og umhverfismálum
•  Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum
•  Eftirlit með umgengni á vinnustaðnum
•  Upplýsingagjöf og fræðsla um gæðamál
•  Önnur tilfallandi verkefni

Umsóknir sendist á  box @frett.is  merkt : 
Gæðastjóri 2016.

Lýsi hf. leitar að laghentum 
starfsmanni í pökkunardeild

Lýsi hf. er framúrskarandi fyrirtæki á sínu sviði og vel þekkt á 
heilsuvörumarkaði bæði heima og erlendis. Starfsemin byggir 
á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu 
að leiðarljósi. Vörur Lýsis hf. eru seldar í yfir 75 löndum um allan 
heim. 

Um er að ræða starf í dagvinnu við pökkun á neytendavörum þar 
sem keyrðar eru þrjár pökkunarlínur, flöskuáfylling fyrir fljótandi 
lýsi, dósaáfylling og álþynnupökkun fyrir hylki og töflur. 

Starfssvið 
•  Dagleg umsjón með pökkunarlínum 
•  Stilling og uppsetning á tækjasamstæðum. 
•  Eftirlit með framleiðsluvörum 
•  Gæðaskráningar 

Hæfniskröfur 
•  Reynsla eða góður skilningur á vélum og tækjum. 
•  Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum. 
•  Góð almenn tölvukunnátta er kostur. 
•  Sveigjanleiki í samskiptum. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu Lýsis hf. 
http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir skulu berast fyrir 18. október 2015. 

Starfssvið
Umsjón með öllum stórum nýbyggingarverkum og stórum viðhaldsverkum. Umsjón með gerð reglna um viðhald vega,  
brúa og vatnavirkja og leiðbeiningum um vegagerð. Öflum gagna og upplýsinga ásamt rekstri úrvinnslukerfa til að meta  
ástand og viðhaldsþörf vegamannvirkja og tillögugerð um skiptingu á fé til viðhalds. Samræming á útboðsgögnum og  
ráðgjöf um útboðslýsingar ásamt auglýsingu útboða og skráningu þeirra. Skipulag og uppsetning verkbókhalds og hliðarkerfa.  
Rekstur vinnuflokka ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðingur  með meistarapróf
• Stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af rekstri og/eða framkvæmdum 
  á samgöngumannvirkjum
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt kunnáttu 
  í Norðurlandamáli

•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Hæfni til að fylgja málum eftir og til að finna bestu 
   lausnir hverju sinni
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Forstöðumaður framkvæmdadeildar
Reykjavík

Laust til umsóknar starf forstöðumanns framkvæmdadeildar. 
Um 100% starf er að ræða. 

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.  

Umsóknarfrestur er til 19. október 2015.

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Gert er ráð fyrir að ráða í starfið frá 1. janúar 2015. Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús V. Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri í síma 522-1005

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

Akademísk staða í stýringum og vélmennum

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Starfssvið
•  Rannsóknir á sviði stýritækni, vélmenna (robotics),
   hátækni (mekatróník) eða tengdum greinum.
•  Kennsla í grunn- og framhaldsnámi.
•  Leiðgsögn nemenda í grunn- og framhaldsnámi.
•  Þátttaka í stjórnsýslu sviðsins þar með talið þróun
   námsframboðs deildarinnar og uppbygging
   tilraunastofa til kennslu.

Hæfniskröfur
•  Doktorspróf í vélaverkfræði eða tengdum greinum. 
•  Færni og reynsla af rannsóknarstörfum og öflun
    rannsóknastyrkja.
•  Skýr framtíðarsýn í rannsóknum á sviðinu. 
•  Reynsla af kennslu og metnaður í þróun kennsluaðferða.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
    sjálfstæði í starfi.

Tækni- og verkfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmanni í vélaverkfræði eða tengdum greinum, með 
rannsóknaráherslu á sviði stýritækni, vélmenna, hátækni (mekatróník) eða sambærilegu. Umsækjandi má búast við því 
að kenna námskeið á borð við aflfræði, stýritækni og stýrikerfi, og mekatróník í grunn- og framhaldsnámi. Ráðið verður í 
stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

Tækni- og verkfræðideild býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í meðal annars rafmagnsverkfræði, 
vélaverkfræði, hátækniverkfræði, heilbrigðisverkfræði, byggingarverkfræði, fjármálaverkfræði, rekstrarverkfræði og 
orkuverkfræði.

Nánari upplýsingar um starfið veita dr. Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar, (gudrunsa@ru.is) 
og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar (sigrunth@ru.is). Umsóknum ásamt ferilskrá, afriti af viðeigandi 
prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef 
Háskólans í Reykjavík www.hr.is/lausstorf fyrir 15. nóvember 2015.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, 
sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt 
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. október nk.

Starfskjör eru í samræmi  
við kjarasamning ríkisins  
og viðkomandi stéttarfélags.   

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu 
verður tekin. Umsóknir gilda  
í 6 mánuði ef ráðið verður í  
önnur störf á þeim tíma.

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, 
félögum og félaga samtökum húsnæðislán til íbúðar kaupa og byggingarframkvæmda. Sjóðurinn 
er fjárhagslega sjálfstæður og stendur undir lánveitingum og rekstri með eigin tekjum.    

Markmið Íbúðalánasjóðs samkvæmt lögum er meðal annars að stuðla að því að landsmenn geti 
búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og auka möguleika fólks til að eignast eða leigja 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

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

Starfssvið:
 • Þátttaka í þróun aðferða og kerfa  
    innan áhættustýringar 
 • Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila 
 • Úrvinnsla og framsetning talna og gagna 
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun í verkfræði, hagfræði eða skyldum greinum
 • Góð tölvukunnátta, svo sem á töflureikna, tölfræðiforrit og gagnagrunna
 • Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 • Hæfni til tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
 • Þekking á viðfangsefnum ÍLS er kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og til að vinna í hópi
 • Frumkvæði, samviskusemi og nákvæmni 

Íbúðalánasjóður vill ráða öflugt og jákvætt 
starfsfólk í fjölbreytt og krefjandi störf.

Sérfræðingur í áhættustýringu 
Starfið er fjölbreytt og snertir öll starfssvið áhættustýringar. Sérfræðingurinn á  
samstarf við flest svið Íbúðalánasjóðs. Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið:
 • Utanumhald, skipulagning  
   og stýring verkefna 
 • Samskipti við þjónustuaðila 
 • Gerð tíma- og kostnaðaráætlana 
 • Skýrslugerð og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði
 • Reynsla í verkefnastjórnun er skilyrði
 • Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð er kostur 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Hæfni  í mannlegum samskiptum og til að vinna í hópi
• Frumkvæði, samviskusemi og nákvæmni

Verkefnastjóri upplýsingatæknimála
Starfið felur í sér umsjón og daglega stjórnun allra upplýsingatæknimála  
Íbúðalánasjóðs. Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið:
 • Umsjón með daglegum rekstri     
   upplýsingatæknikerfa 
 • Ábyrgð á viðhaldsáætlun vegna   
   vél- og hugbúnaðar 
 • Þjónusta við notendur 
 • Samskipti við þjónustuaðila
 • Umsjón með afritunartöku
 • Umsjón með vöktunarkerfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Nám í kerfisstjórn eða sambærileg menntun
 • Microsoft MCSA vottun er æskileg
 • Þekking og reynsla af rekstri Microsoft miðlara 
• Þekking og reynsla af rekstri VMWare/VEEAM
• Hæfnit í mannlegum samskiptum og til að vinna í hópi
• Frumkvæði, samviskusemi og nákvæmni
• Framúrskarandi þjónustulund

Kerfisstjóri
Kerfisstjóri sér um daglegan rekstur upplýsingatæknikerfa sjóðsins  
og þjónustu við notendur. Um er að ræða fullt starf.
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Afgreiðslustarfsmaður óskast
Við óskum eftir þjónustulunduðu,  

hressu og samviskusömu fólki. 
Um er að ræða fullt starf og hlutastörf í afgreiðslu,  

vinnutíminn er frá 13:00 til 18:00 virka daga  
og aðra hverja helgi frá 8:00 til 16:30

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sæki um á netfangið

bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við 
aðra fagaðila

• Virkur þátttakandi í teymisvinnu

Hæfnikröfur

• Jákvætt viðhorf, frumkvæði í starfi
• Góð samskiptahæfni og hæfni til  

að starfa í teymi 
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til  

að vinna undir álagi
• Íslenskt sjúkraliðaleyfi

Við leitum eftir drífandi og metnaðarfullum liðsmönnum.  Starfið felur í sér móttöku og aðhlynn
ingu sjúklinga sem leita á bráðadeild, bæði vegna sjúkdóma og slysa. Starf á bráðadeild er um-
fangsmikið, fjölbreytt og lærdómsríkt. 

Umsóknarfrestur er til
og með 19. október 2015. 

Nánari upplýsingar veita Ragna 
Gústafsdóttir, deildarstjóri 
(ragnagu@landspitali.is,  
824 5931) og Rut Tryggvadóttir, 
hjúkrunarfræðingur  
(rutt@landspitali.is, 825 9309).

Unnið er á þrískiptum 
vöktum og er starfshlutfall og 
vinnufyrirkomulag samkomu
lagsatriði. Góð aðlögun í boði.

Starfið er laust frá 1. nóvember 
2015 eða eftir samkomulagi. 
Umsókn fylgi náms og starfs
ferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.
landspitali.is, undir „laus störf“. 

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

SJÚKRALIÐAR

Bráðadeild

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveður, skipuleggur og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðinga og ber ábyrgð á 
meðferð, samkvæmt starfslýsingu og 
stefnu Landspítala.

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
• Áhugi á geðhjúkrun skilyrði 
• Framúrskarandi samskiptahæfni  

er skilyrði 
• Sveigjanleiki og jákvæðni gagnvart 

öllum störfum sem til falla í 
starfsemi deildar

• Reynsla af starfi í 
geðheilbrigðisþjónustu er æskileg  
en ekki skilyrði

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á bráðageðdeild 32C. Deildin er 12 rúma 
geðgjörgæsludeild sem veitir sérhæfða meðferð og umönnun einstaklinga með bráð geðræn 
einkenni.

Umsóknarfrestur er til
og með 19. október 2015. 

Nánari upplýsingar veita  
Eyrún Thorstensen, deildarstjóri 
(eyruntho@landspitali.is,  
824 5419) og Sigríður Edda 
Hafberg, mannauðsráðgjafi 
(shafberg@landspitali.is,  
543 4453).

Starfið er laust frá 1. nóvember 
2015 eða eftir samkomulagi. 

Umsókn fylgi náms- og 
starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi 
fjár málaráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“. 

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

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Bráðageðdeild

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

  

   STÁL~ORKA 

SKIPAVIÐGERÐIR 

 HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR 
   SÍMI 565-0399      GSM 892-7687  

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Rjúpnahæð

· Sérkennslustjóri í leikskólann Rjúpnahæð

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Sólhvörf

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í leikskólann Dal

Grunnskólar

· Starfsfólk í dægradvöl í Smáraskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

· Forfallakennari í dönsku í Snælandsskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður á hjúkrunarsambýli fyrir aldraða

· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 
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You have been cleared for takeoff!
We are taking on additional international projects and seek motivated and skilled 
individuals on both domestic and foreign projects, for the following positions:

Tern Systems provides  mission critical Air Traffic Management solutions for customers in Europe, Africa and Asia.
For further information  contact Tómas Davíð Þorsteinsson, Director of Administration of Tern Systems on 525-0500 or at tomas@tern.is. 

All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.   For more information see www.tern.is

Job Description:
Designing, implementing and deploying new software 
functions as well as improvements to current air traffic 
control systems.

Minimum qualifications include:
•  BSc or higher education in Computer Science or  

related technical field,

•  strong object oriented programming skills, ideally   

with C/C++, Java or C#,

•  +5 years work experience in software development,

•  ability to work in a collaborative, team oriented 

environment.

Preferred qualifications include:
•  experience with Linux,

•  excellent problem solving skills,

•  design and analysis experience,

•  software unit testing experience.

Job Description:
Working with simulator development team on current and 
new 3D environments, implementing new functionality, 
improvements and special effects in the 3D graphics 
engine of Tern Systems air traffic control simulator.

Minimum qualifications include:
•  BSc or higher education  in Computer Science or  

related technical field,

•  +5 years work experience in software development 

and 3D modeling,

•  ability to work in a collaborative, team oriented 

environment.

Preferred qualifications include:
•  experience with Linux,

•  experience in 3D modeling,

•  experience with OpenGL and OpenSceneGraph,

•  excellent problem solving skills,

Software Engineer 3D Graphics Software Engineer

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun
Umsóknarfrestur er til og með 
19. október nk. 

Umsækjendur eru vin saml ega beðnir um 
að sækja um störfin á heima síðu Veður
stofu Íslands undir www.vedur.is/um-vi/
laus-storf eða á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 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 
tækni sviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, 
Fjár mála- og rekstrarsviði og Skrifstofu 
for stjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

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

Viltu vinna í kviku hugbúnaðarteymi? 
Viltu vinna í fjölbreyttu umhverfi að þver fag
legum hug búnaðar verkefnum með spenn andi 
vísinda gögn?  

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sér
fræðing í hugbúnaðarþróun. Sérfræð ingur
inn mun starfa í hugbúnaðarþróunarhópi 
Veður stofu Íslands. Hópurinn sér um nýsmíði 
og þróun hugbúnaðarlausna ásamt því að 
veita sérfræðiráðgjöf til allra fagsviða Veður
stofunnar. Eitt af megin verkefnum hópsins 
er að auka aðgengi að og bæta framsetningu 
á mæligögnum Veðurstofunnar enda hafa 
atburðir í náttúru landins síðustu ára sýnt 
fram að mikilvægi þess. 

Hópurinn vinnur samkvæmt Agile Scrum 
hugmyndafræðinni. Megin forritunarmálin 
er Python, JavaScript og PHP og þróunar
umhverfið er almennt keyrt í Linux. Gagna
grunnskerfi eru DB2, Oracle, MSSQL og 
PostgreSQL en megin áhersla er á að nota 
PostgreSQL fyrir nýjar hugbúnaðarlausnir 
ásamt því að nota REST þjónustumiðlun.

Eitt af megin hlutverkum Veðurstofunnar 
er að veita bestu mögulegu upplýsingar 
um veður og vá hverju sinni og í því tilliti er 

Veðurstofan ein stærsta gagnasöfnunar og 
úrvinnslustofnun landsins með gögn sem 
spanna loft, vatn, snjó, jökla, jörð og haf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólamenntun á sviði tölvunnar eða 

verkfræði  
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum sam

skiptum og teymisvinnu
  Þekking á gerð vefviðmóta og bakenda

miðlunar
  Þekking á málum s.s. Python, JavaScript, 

PHP, SQL
  Þekking á þróun gagnagrunna og notkun 

gagnagrunnskerfa, s.s. SQL Server og 
PostgreSQL

  Reynsla af hugbúnaðar og kerfisþróun
  Þekking á þjónustumiðaðri högun (SOA) 

s.s. REST

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Vigfús Gíslason, hópstjóri upplýsingatækni 
(gislason@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000. 

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Markaðs- og auglýsingastofa óskar eftir hressum og 
hæfileikaríkum starfskrafti.

Þitt hlutverk:
• Verkefnin eru fjölbreytileg og þú munt framleiða 

efni bæði fyrir prent og stafræna miðla, frá 
       hugmynd að tilbúnu efni. 
• Útbúa prentefni; auglýsingar, bæklinga, plaköt,  

vefborða, skilti, veggspjöld o.fl. 
• Bæta og aðlaga texta í hönnun. 
• Myndvinnsla og einföld ljósmyndun.

Hver ert þú: 
• Þú hefur viðeigandi bakgrunn í grafískri hönnun og 

átt auðvelt með að skila af þér verkefnum á 
       tilsettum tíma. 
• Ert jákvæð(ur), hugmyndarík(ur), samviskusöm/

samur, ábyrgðarfull(ur) og hefur gott auga fyrir 
smáatriðum.

• Getur unnið undir álagi. 

Við ætlumst til að þú: 
• Sért með góða reynslu í Illustrator, Photoshop og 

InDesign. 
• Sért með reynslu á uppsetningu og framleiðslu á 

auglýsingum.
• Hafir góð tök á íslensku og textauppsetningu.

Vinsamlegast sendu okkur umsókn merkta 
Fundinn á box@frett.is ef þú telur þig vera réttan 
aðila í starfið. Umsókn ber að skila fyrir 12 október. 

LeitUm við að þér?

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl



Alþjóðaskólinn á Íslandi  (The International School  
of Iceland)  er öflugur og vaxandi alþjóðlegur 
grunnskóli sem staðsettur hefur verið í Garðabæ 
frá árinu 2006. Skólinn á rætur sínar að rekja til 
bandaríska sendiráðsskólans en varð alþjóð legur 
skóli árið 2004. Skólinn býður upp á tvítyngda 
námsbraut samhliða enskri námsbraut fyrir 
nemendur í 5 ára bekk og upp í 8. bekk. Næstu 
verkefni skólans eru að undirganganst strangt 
alþjóðlegt fagildilgarferli sem og að halda áfram 
að bæta við  unglingadeild.

Gæði í kennslu – Gjöfult nám – Gleði í starfi
Við leitum að metnaðarfullum aðila til að bætast í okkar hóp og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingarstarfi 
með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Kennsluréttindi
•  Góð reynsla af að vinna með börnum
•  Íslenska sem móðurmál
•  Mjög góð enskukunnátta sem gerir viðkomandi kleift að  
 vinna í alþjóðlegu -og tvítyngdu umhverfi
•  Fagmennska,  sveigjanleiki, stundvísi  og heiðarleiki
•  Vinnur vel í teymi

Við bjóðum:
•  Tækifæri  til að taka þátt í öflugu frumkvöðlastarfi 
•  Krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi
•  Góðan starfsanda

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á heimasíðu 
okkar:  www.internationalschool.is 

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá  til  Hönnu Hilmarsdóttur skólastjóra  á netfangið 
hanna@internationalschool.is,  eigi síðar en föstudaginn 9. október, 2015.

Amazing 
Opportunities!
Join an international award-winning 
team providing market-leading 
software solutions and services. Our 
systems are currently used by more 
than 50,000 stores and restaurants 
in over 120 countries.

Senior NAV 
Consultant

Implementation 
Specialist

Web Developer

Product Sales and 
Marketing Specialist

Mobile 
Development Tester

Apply by October 12 
Information & submissions at 

jobs.LSRetail.com

SKATTA- OG LÖGFRÆÐISVIÐ

Vegna aukinna umsvifa auglýsir KPMG  
tvær stöður lausar til umsóknar

Lögfræðingur
Við leitum að lögfræðingi með mikla reynslu í 

félagarétti. Reynsla í skattamálum ekki skilyrði. 

Sérhæfður 
aðstoðamaður

Í starfinu felst ýmis aðstoð við lögfræðinga og 
aðra sérfræðinga á sviðinu. Lögfræðimenntun og/

eða reynsla af sambærilegum störfum áskilin.

Nánari upplýsingar veitir Andrés 
Guðmundsson starfsmannastjóri, 

agudmundsson@kpmg.is og 545 6077.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starf@
kpmg.is fyrir 11. október næstkomandi.

kpmg.is



Móberg var stofnað árið 2012 og í dag starfa hjá fyrirtækinu rúmlega 80 einstaklingar með sérhæfða en 
mismunandi þekkingu á  ölmörgum sviðum eins og nýsköpun, viðskiptaþróun, tækni og hugbúnaðarþróun, 
 ármálum og markaðssetningu.

Við einsetjum okkur að þróa lausnir og þjónustu sem hreyfa við markaðnum og skapa ávinning fyrir 
notendur okkar. Okkar sýn er að innan 5 ára þá verðum við leiðandi fyrirtæki á íslenskum markaði, ásamt því 
að þróa lausnir fyrir alþjóðamarkað.

Umsókn með kynningarbréfi skal senda á job@moberg.is

Við höfum trú á að allt sé mögulegt!

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leiðtogahæfileikar og reynsla af mannaforráðum
• Hefur brennandi áhuga á uppbyggingu og sölu
• Góð reynsla af sölustjórnun og gerð söluáætlana sem og eftirfylgni sölustefnu
• Geta til að finna ný tækifæri og metnaður til að loka samningum
• Greiningarhæfni og þekking á fyrirtækjamarkaði sem og gott tengslanet
•• Hæfni til þess að vinna undir álagi og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði, sálfræði eða skyldum greinum æskileg.

Umsækjendur þurfa að vera ófeimnir við að sýna frumkvæði. Mikilvægt er að geta hlustað á viðskiptavininn og 
þarfagreint hann. Við leggjum mikla áherslu á að selja viðskiptavininum réttu vöruna. Kostur er að viðkomandi 
hafi yfir að ráða þolinmæði og hafi getu og þor til að takast á við kre andi viðskiptavini af yfirvegun. Við viljum 
stækka okkar hóp með aðilum sem vilja læra, hlusta og leggja sitt af mörkum til að bæta umhverfi okkar og 
árangur.

MÓBERG LEITAR AÐ ÁRANGURSDRIFNUM SÖLUSTJÓRA

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða tækni
• Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu til fyrirtækja æskileg
• Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og auga fyrir nýjum tækifærum
• Góð íslenskukunnátta

Móberg sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög 
kre andi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og hafa frumkvæði. Hjá Móberg er lögð áhersla á 
samvinnu og liðsheild. Viðskiptastjóri sinnir sölu og þjónustu við viðskiptavini, ásamt ráðgjöf og ýmsum 
öðrum sérverkefnum.

MÓBERG LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM VIÐSKIPTA- OG ÞJÓNUSTUSTJÓRA

Við erum frumkvöðlar sem hafa þekkingu og reynslu í 
að þróa og byggja upp farsæl netfyrirtæki.
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Leitum að morgunhressum, brosmildum og 
þjónustulunduðum einstaklingi í okkar hóp.  

Vinnutími er 05:30-14:00 alla virka daga.
Viðkomandi þarf að vera traustur og 

áreiðanlegur, hafa bíl til umráða og geta 
hafið störf nú þegar.

Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf 
í afgreiðslu á lifandi og framsæknum 

vinnustað.

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

9.október.

Ertu morgunhress?

www.intellecta.is

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

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

 Vinnusparnaður                    
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 hæfra umsækjenda
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 starfsmanna-
mála 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 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.:
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Tæknimaður/sérfræðingur Landhelgisgæslan Reykjavík 201510/1004
Öryggisfulltrúi Landhelgisgæslan Reykjavík 201510/1003
Viðhaldsmaður Landhelgisgæslan Reykjavík 201510/1002
Gagnafulltrúi Landhelgisgæslan Reykjavík 201510/1001
Starfsmaður í þjónustuver Þjóðskrá Íslands Akureyri 201510/1000
Lektor í lífeðlisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201510/999
Tannsmiður HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201510/998
Lektor í læknisfr.legri verkfræði HÍ, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Reykjavík 201510/997
Nýdoktor HÍ, Líf- og umhverfisvísindastofnun Reykjavík 201510/996
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201510/995
Verkefnisstjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201510/994
Sérfr.-, heilsug.- og deildarlæknar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201510/993
Sérfræðingur á tekjusviði Fjársýsla ríksins Reykjavík 201510/992
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Sauðárkrókur 201510/991
Kerfisfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201510/990
Hjúkrunarfræðingur LSH, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201510/989
Launafulltrúi Þjóðleikhúsið Reykjavík 201509/988
Forstöðumaður framkv.deildar Vegagerðin Reykjavík 201509/987
Tækniteiknari á hönnunardeild Vegagerðin Reykjavík 201509/986
Vélamaður Vegagerðin Ísafjörður 201509/985
Vévirki/bifvélavirki Vegagerðin Ísafjörður 201509/984
Skrifstofumaður LSH, félagsráðgjöf Reykjavík 201509/983
Sjúkraþjálfari Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201509/982
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Reykjavík 201509/981
Talmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201509/980
Sjúkraliðar LSH, bráðadeild Reykjavík 201509/979
Hjúkrunarfræðingar LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201509/978
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðageðdeild 32C Reykjavík 201509/977
Staða yfirlæknis lyflækninga Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201509/976

KERFISFRÆÐINGUR Á 
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
REYKJAVÍK

Starf kerfisfræðings í rekstrarþjónustu á upplýsinga- 
tæknideild Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.   

Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið
Starfið felst í notendaþjónustu og viðveru á þjónustu-
borði ásamt fjölbreyttum verkefnum tengdum rekstri 
upplýsingakerfa Vegagerðarinnar. Um er að ræða umsjón 
með útstöðvum og netþjónum, uppsetningar og viðhald á 
þeim, vinnu við öryggis- og aðgangsstýringar. Ásamt öðrum 
verkefnum er tengjast starfinu. Vinnutími er 8-16 eða 9-17, 
viku í senn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Þekking á Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði
• Þekking á Linux stýrikerfum og netsamskiptum
• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa
• Þekking á Lotus Notes er kostur
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund
• Skipulögð vinnubrögð

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við SFR.

Umsóknarfrestur er til  19. október 2015. 

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang 
oth@vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og hæfni sem 
óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Íris Leósdóttir  
í síma 522 1000 

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

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Beiersdorf er öflugt, fram- 

sækið og leiðandi fyrirtæki 

á neytendavörumarkaði. 

Vörur þess, s.s. Nivea, 

Eucerin, Labello og 8x4  

eru meðal helstu leið- 

andi alþjóðlegra vöru-

merkja í snyrtivörum. 

Beiersdorf var stofnað 

í Þýskalandi árið 1882 

og eru starfsmenn þess 

17 þúsund talsins á 150 

stöðum í heiminum.

Nánari upplýsingar um 

Beiersdorf og vörumerki 

þess má finna á 

www.beiersdorf.is Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2015. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Umsókn sendist á olafur.gylfason@beiersdorf.com.

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og 
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki sendu okkur þá umsókn með 
upplýsingum um þig. Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf á vinnustað 
þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Við viljum að þú sinnir:
 • Markaðssetningu og sölu í helstu verslanir landsins
 • Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi og tengiliði erlendis

Við viljum að þú búir yfir:
 • Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
 • Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Reynslu af sölumennsku og/eða markaðsmálum

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•  Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum  
 húseignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 1, 2 og 3,  
 útboð nr. 13603.
•  Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum  
 húseignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 4 og 5,  
 útboð nr. 13604.
•  Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum  
 húseignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 6 og 7,  
 útboð nr. 13605.
•  Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum  
 húseignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 8, 9 og 10,  
 útboð nr. 13606.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Útboð nr. 20195   
Borun á Norðausturlandi

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í borun á allt að  
10 háhitaborholum á Norðausturlandi samkvæmt  

útboðsgögnum  nr. 20195.

Verkið felst í borun á allt að 2500 m djúpum háhitaborholum, 
sem áætlað er að bora á árunum 2016-2018 á Norðaustur-
landi. Holurnar eru annars vegar lóðréttar með 8 ½“ vinnslu- 
hluta og hins vegar stefnuboraðar með 8 ½“ vinnsluhluta.
Verkið er tvískipt; LOT-1 sem felur í sér borun á 7 holum og 
LOT-2 sem felur í sér borun á 3 holum. LOT-2 er valkvætt fyrir 
verkkaupa.

Verklok  fyrir LOT-1 er 01.10 2017  
og verklok fyrir LOT-2 er 01.10 2018.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með miðvikudeginum 7. október 2015.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 
15. desember 2015 þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama 
dag og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

 

 

HÁRGREIÐSLUSTOFA 
TIL SÖLU 

Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 
 
 
 

 
HÁRGREIÐSLUSTOFA 

TIL SÖLU 
Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 

ÓSKAST TIL LEIG U
Leiguhúsnæði óskast til leigu til 10 ára 

fyrir embætti ríkissaksóknara.

20169 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir embætti ríkissaksóknara. Umsjónaraðili er 
Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án laus búnaðar. Óskað er eftir hús-
næði miðsvæðis í Reykjavík í grennd við Hæstarétt og 
héraðsdóm Reykjavíkur. Þá þarf aðkoma að húsnæðinu að 
vera góð og næg bílastæði.

Húsrýmisþörf embættisins á hefðbundnu skrifstofuhús-
næði er um 545 m² brúttó. Auk þess þarf embættið á að 
halda um 145 m² langtímaskjalageymslu. 

Húsnæðið þarf að vera laust og tilbúið til innflutnings um 
næstkomandi áramót 2015/2016.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla (Húslýsing) eru aðgengilegar á heimasíðu 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is, frá og með mánudeginum  
5. október 2015.

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr.  20169 skulu sendar á 
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 13. október 
2015, en svarfrestur er til og með 15. október 2015. 
  
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og 
bílastæðum.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. 1. mgr. 6a. gr.

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkis-
kaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en þriðju-
daginn, 20.október  2015 - kl. 12.00. Merkt: 20169 – Leiga á 
húsnæði fyrir embætti ríkissaksóknara. 

Gögn sem fylgja tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi:
1. Afhendingartíma
2. Stærð húsnæðis og tillöguteikningar
3. Staðsetningu húsnæðis
4. Fjölda bílastæða sem tilheyra húsnæðinu
5. Leiguverð pr. fermeter og heildarleiguverð
6. Húsgjöld

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Innheimta vegna afgreiðslu 
á fundum skipulagsfulltrúa

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Borgarstjórn Reykjavíkur hefur gert embætti skipulagsfulltrúans í Reykjavík að innheimta gjald samkvæmt 
gjaldskrá vegna erinda sem embættinu berast. Gjaldskránni er ætlað að standa undir umsýslu og öðrum kostnaði 
við skipulagsvinnu embættisins s.s. afgreiðslukostnaður, gerð umsagna, deiliskipulag, breytingar á deiliskipulagi, 
grenndarkynningar, útgáfa framkvæmdaleyfa, öflun meðmæla Skipulagsstofnunar o.fl.  Vakin er sérstök athygli á að 
skipulagsfulltrúi mun innheimta afgreiðslugjald vegna fyrirspurna og umsókna sem berast embættinu.

Komið er nýtt aðgengi vegna fyrirspurna og umsókna til skipulagsfulltrúa á Rafrænni Reykjavik, reykjavik.is/mínar síður.  
Nánari upplýsingar um gjaldskrá skipulagsfulltrúa má finna á vefsíðunum: 

http://reykjavik.is/thjonusta/skipulagsfulltrui

http://reykjavik.is/thjonusta/gjaldskra-skipulagsfulltrua

Hægt er að koma í þjónustuver í Borgartúni 12-14 og fá aðstoð við að koma fyrirspurn eða umsókn til skipulagsfulltrúa 
í gegn um Rafræna Reykjavík.

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

 Vinnusparnaður                    
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 hæfra umsækjenda
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 starfsmanna-
mála 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 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.:

GRÖFUMAÐUR 
Óskum eftir að ráða vanan hjólagröfumann.

Meirapróf kostur ekki skilyrði. 
Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is
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Styrkir til gæðaverkefna árið 2015
Velferðarráðuneytið auglýsir styrki vegna gæðaverk-
efna í heilbrigðisþjónustunni árið 2015. Að þessu 
sinni er sérstök áhersla lögð á verkefni sem miða að 
nýbreytni í verklagi innan heilsugæslunnar s.s. með 
tilfærslu verkefna og efldu þverfaglegu samstarfi 
starfsfólks.

Í styrkumsókn skal m.a. koma fram markmið verk-
efnis, framkvæmda- og kostnaðaráætlun og hvernig 
unnt væri að nýta niðurstöður til að auka öryggi og 
gæði heilbrigðisþjónustunnar. Sótt skal um í nafni 
einstakra stofnana, deilda eða starfseininga. Styrk-
irnir eru að hámarki 500 þúsund krónur.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að sækja 
um rafrænt og er umsóknarformið ásamt nánari upp-
lýsingum aðgengilegt á vef velferðarráðuneytisins 
www.velferdarraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 föstudaginn 
23. október 2015.

Umsóknir
um dvöl í íbúð  
fræðimanns

í Kaupmannahöfn 
2016

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um hús 
Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 6. janúar til 
13. desember 2016.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er að finna 
á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk (fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu Alþingis 
eigi síðar en mánudaginn 2. nóvember nk.

Aflamark  
Byggðastofnunar

– boð um samstarf á Breiðdalsvík

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu 
viðbótaraflaheimilda á Breiðdalsvík í Breiðdalshreppi,
 allt að 150 þorskígildistonnum.  

Um er að ræða viðbót við 150 þorskígildistonn sem þegar  
hefur verið samið um nýtingu á á Breiðdalsvík.  
Um úthlutun og ráðstöfun aflamarksins gilda ákvæði 
reglugerðar nr. 606/2015.

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofn- 
unar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 mánudaginn 
19. október 2015  

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason sérfræðingur á 
þróunarsviði.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Aflamark  
Byggðastofnunar

– boð um samstarf á Tálknafirði

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu 
viðbótaraflaheimilda á Tálknafirði í Tálknafjarðarhreppi, 
allt að 400 þorskígildistonnum.  

Um úthlutun og ráðstöfun aflamarksins gilda ákvæði 
reglugerðar nr. 606/2015.

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofn- 
unar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 mánudaginn 
19. október 2015  

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason sérfræðingur  
á þróunarsviði.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í desember – janúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar - mars.  
Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtifræði í janúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Í bifvélavirkjun í febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hársnyrtiiðn í mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2016.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris- 
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað- 
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2015.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Innanríkisráðuneytið
auglýsir kynningu á skipulagsreglum fyrir Egilsstaðaflugvöll.

Í samræmi við heimild í 59. gr. laga um loftferðir, nr. 60 frá 1998, hefur innanríkisráðherra 
ákveðið að setja skipulagsreglur fyrir Egilsstaðaflugvöll.  Reglurnar hafa m.a. að geyma 
fyrirmæli um starfsemi og starfsheimildir innan flugvallarins, reglur um hindranafleti í nágrenni 
flugvallarins og á aðflugs- og fráflugsleiðum að flugvellinum auk reglna um notkun sýnilegra 
lasergeisla sem nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar. Hindranafletirnir hafa 
í för með sér hæðartakmarkanir á byggingum og öðrum mannvirkjum á áhrifasvæði vallarins 
í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði. Drög að reglunum hafa verið kynnt fulltrúum sveitarfélaga í 
nágrenni vallarins.  

Tilgangur og markmið reglnanna er: 
•	 að	marka	skýra	og	gagnsæja	stefnu	um	leyfða	starfsemi	innan	flugvallarins,	
•	 að	 tryggja	 flugöryggi	 vallarins	 með	 því	 að	 binda	 í	 skipulag	 hæðartakmarkanir	 sem	

nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar, og reglur um notkun sýnilegra 
lasergeisla sem nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar,

•	 að	einfalda	umfjöllun	og	ákvarðanatöku	um	starfsemi	innan	vallarins	og	hæðir	húsa	innan	og	
í nágrenni flugvallarins.

Með reglunum er verið að setja nánari reglur um starfsemi innan flugvallarins en gert er í 
deiliskipulagi.	Þá	er	verið	að	festa	í	sessi	með	skipulagi	hindranafleti	vallarins,	þ.e.	takmarkanir	
á hæðum húsa á tilteknum svæðum, sem unnið hefur verið eftir hingað til. Eru hindranafletir 
þessir	byggðir	á	skilgreiningum	alþjóðlegra	skuldbindinga	(t.d.	Chicago	samningnum),	lögum	
um loftferðir nr. 60 frá 1998 og reglugerð um flugvelli.

Tillaga að skipulagsreglum fyrir Egilsstaðaflugvöll er hér með auglýst til kynningar en tillagan er 
til sýnis í flugstöðinni á Egilsstöðum frá og með 5. október  til og með 16. nóvember 2015. Hægt 
er að nálgast tillöguna á heimasíðu Innanríkisráðuneytisins, http://www.innanrikisraduneyti.is, 
og á heimasíðu ISAVIA ohf. http://www.isavia.is . 

Skorað er á fasteignaeigendur á Fljótsdalshéraði og aðra hagsmunaaðila að kynna sér 
fyrirliggjandi drög að reglum. Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu vera 
skriflegar og berast Innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 7 - 150 Reykjavík, ekki seinna en 16. 
nóvember. Eftir þann tíma verður ekki tekið við athugasemdum. Litið er svo á að þeir sem 
gera ekki athugsemdir við tillöguna teljist samþykkir henni. 

Eftir kynningartíma verða athugasemdir og ábendingar sem berast teknar til ítarlegrar 
athugunar. Verði ákveðið að ráðast í breytingar á tillögunni vegna athugasemdanna verða slíkar 
breytingar kynntar hlutaðeigandi áður en gengið verður endanlega frá reglunum. Auglýsing um 
gildistöku reglnanna verður birt í Lögbirtingablaðinu. Nánari upplýsingar veitir Atli Björn Levy 
hjá Isavia ohf., netfang: atli.levy@isavia.is: 424-4100.

Innanríkisráðuneytinu, 29. september 2015,

Sigurbergur Björnsson,  skrifstofustjóri.



Gunnar Sverrir
862 2001

Ástþór Reynir
899 6753

Hörðukór 3 
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð á 10 hæð.

Stærð: 125,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 34.800.000

Verð: 37.900.000
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór í Kópavogi.
3 rúmgóð svefnherbergi með skápum, opið eldhús, stofa og borðstofa með útgegni úr á svalir. Rúmgott
baðherbergi, flísalagt með sturtu og baðkari, þvottahús innan íbúðar. Á gólfunum er parket.  Íbúðinni
fylgir sér geymsla og sameiginleg hjóla- og vagnageymsla í sameign. Einnig sér bílastæði í bílgeymslu.
Upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Upplýsingar í síma 899-6753

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

899 6753

8622001

Laxatunga 26
270 Mosfellsbær
Nýtt raðhús með 4 svefnh.

Stærð: 244,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0

Verð: 57.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Snyrtilegt stórt og vandað raðhús fullbúið með lokaúttekt.
Um er að ræða vel skipulagt raðhús á 2 hæðum við Laxatungu í mosfellsbæ. Fullbúið að innan sem utan.
Neðri hæðin skiptist í forstofu, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr.
Efri hæðin skiptist í 4 herbergi, sjónvarps hol, baðherbergi og þvottahús.
Innréttingar, gólfefni og innihurðarnar eru úr Parka.
Rafmagnið er fullbúið. Eigni er fullmáluð. Á baðherberginu eru vönduð blöndunnartæki sem eru innbyggð.
Á efri hæðinni er útgengi út á tvennar svalir.Bílskúrinn er með epoxi á gólfi og rafmagnsopnun. Bílaplanið er
hellulagt. Garðurinn er með trépalli og grasflöt.
Húsið er vel staðsett innan hverfisins með fallegu útsýni. Eignin er laus við kaupsamning.

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

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 5 okt kl.18.00-18.30

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

899 6753

8622001

Sefgarðar 10
Seltjarnarnes

Stærð: 407,9 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1982

Fasteignamat: 105.650.000

Verð:  99.000.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Á MÁNUDAGINN 5. OKTÓBER KL 18:00-18:30

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

899 6753

8622001Stórt fjölskylduhús á góðum stað
REMAX  SENTER  kynnir  til  sölu:  407,9  fermetra  einbýlishús  á  þessum
vinsæla stað á Seltjarnarnesi.
Húsið  stendur  á  stórri  lóð  sem  telur  1.416  fm  með  frábæru  sjávarútsýni.
Húsið er stórt og bíður upp á mikla möguleika, í eigninni er tvær aukaíbúðir.
Auðvelt er að tengja íbúðirnar við heildareignina.

Allar  nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Gunnar  Sverrrir  í  síma  862-2001
gunnarremax.is og Ástþór Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

Bílskúr: Já

Vallakór 2 
203 Kópavogur
Glæsileg íbúð með stórum svölum

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 0

Verð: 41.500.000
Íbúð við Vallakór 2. Um er að ræða fallega og rúmgóða 3ja herbergja íbúð með stórum svölum (24fm).
Eigninni fylgir stæði í bílgeymslu.
Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi,
barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Íbúðin er með
parketi á gólfum nema á baðherbergi, þvottahúsi og forstofu, þar koma flísar á gólf. Flott íbúð á
vinsælum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Upplýsingar í síma 899-6753

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

899 6753

8622001

Þorrasalir 1
201 Kópavogur
Íbúð á jarðhæð með sérinngangur

Stærð: 77,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 24.600.000

Verð: 32.500.000

RE/MAX Senter kynnir: Nýlega og snyrtilega íbúð á jarðhæð með sérinngangi við Þorrasali 1 Kópavogi. Með
eigninni fylgir sér bílastæði í bílageymslu.
Eignin  skiptist  í  forstofu  með  fataskáp  og  flísum  á  gólfi,  innaf  forstofunni  er  þvottahús  með  flísum  á  gólfi.
Stofan er opin með eldhúsinu, parket á gólfi, úr stofunni er gegnið út á timburverönd. Eldhúsið er með hvítri
inniréttingu,  gott  skápa  og  borðpláss.  Baðherbergið  er  með  baðkari  og  sturtuaðstöðu,  flísar  á  gólfum  og
veggjum, góð innrétting með skápaplássi. Herbergin eru rúmgóð með fataskápum, parket á gólfum.

Íbúðin er  velskipulögð með sér  afnotarétti  á  timburverönd sem gengið er  út  á frá stofu.  Stutt  í  nátturuna og
gólfvöll. Með eigninni fylgir sérgeymsla í sameign ca. 6.8fm, einnig fylgir sér bílastæði í bílgeymslu.

Í sameigninni er sameiginleg hjóla og vagna geymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 5 okt kl 19.00-19.30

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

899 6753

8622001

Þórufell 8
111 Reykjavík
Útsýnis íbúð

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Fasteignamat: 15.950.000

Verð: 23.500.000
Nánari lýsing: Forstofa  er rúmgóð og gangur með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu, flísar á
gólfi. Stofa er með parketi á gólfum, útgengi á  svalir. Svefnherbergi  er með parket á gólfi.
Hjónaherbergi rúmgott með góðum skápum. Baðherbergið  er flísalagt í hólf og gólf. Gluggar voru
endurnýjaðir fyrir ári og voru settir pvc gluggar einnig var baðherbergis innrétting endurnýjuð ásamt að
svalir voru flísalagðar.Geymsla sér í sameign. Þvottahús, hjóla og vagna geymsla í sameign.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞANN 5/10 KL 17:00-17:30 

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

899 6753

8622001
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ÓÐINSGÖTU 4 • SÍMI 570 4500, • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Raðhús á einstökum útsýnisstað
Sölusýning í dag frá kl. 13.00 – 14.00

Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum 
með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst 
í Furuási í Hafnarfirði. Húsin er staðsteypt og 
með hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir 
eru útaf stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi.  
Fjögur svefnherbergi og fataherbergi innaf 
hjónaherbergi.  Húsin skilast fullbúin að utan 
með grófjafnaðri lóð, en að innan skilast húsin 
tilbúin undir innréttingar.

• Furuás 23 - endahús – stærð 233,4 fermetrar. 
  Verð 55,0 millj.
• Furuás 25 - miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar. 
  Verð 55,0 millj.
• Furuás 27 - endahús – stærð 233,4 fermetrar. 
  Verð 55,0 millj.

Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda götu 
við opið svæði og stutt er í fallegar útivistar- 
perlur. Verið velkomin.

Furuás 23, 25 og 27, Hafnarfirði

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. • Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SÖLUSÝNING Í DAG

Hraunbær 38
110 REYKJAVÍK

ATH. tvær íbúðir. Falleg og mikið 
endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 2.hæð 
með stúdíóíbúð á jarðhæð sem hentar 
einkar vel til útleigu. Skv. seljanda 
hefur húsið verið mikið endurnýjað að 
utan og var húsið m.a. málað í sumar.

STÆRÐ: 112,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

34.900.000

Heyrumst

Arna Rut Þorleifsdóttir  
Sölufulltrúi

  692 5515  
  arna@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    5. okt  17:30 – 18:00

Njörvasund 14
104 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð 
í tvíbýlishúsi á tveimur pöllum að 
Njörvasundi 14. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi 
og tvennar svalir.

STÆRÐ: 113 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

36.900.000

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Sölufulltrúi

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

OPIÐ HÚS    4. okt 16:00 – 16:30

Yrsufell 34
111 REYKJAVÍK

Vel skipulagt endaraðhús með bílskúr. 
4 svefnherbergi, nýlega uppgert 
baðherbergi, upprunaleg eldhúsinnrét-
ting. Fallegur gróinn suðurgarður.

STÆRÐ: 157,3 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

37.500.000

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Sölufulltrúi/B.A. í lögfræði

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    4. okt  13:30 – 14:00

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



FROSTAFOLD – 112 RVK BóKið SKOðun
- Falleg og björt 70,7 fm. 2ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt 23,5 fm. stæði í bílageymslu, 
   samtals 94,2 fm.  
- Stórar suð vestursvalir með frábæru útsýni.   
- Innréttingar hafa nýlega verið endurnýjaðar bæði í eldhúsi og baðherbergi.  
- Svefnherbergi rúmgott.  Þvottahús innan íbúðar. 
   Sameign afar snyrtileg.
V. 26,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
þóRARinn THORARenSen 
sölustjóri. Sími 770 0309

 MóAFLÖT 57 – GARðABÆ
OPið HÚS SunnuDAG 4.OKT KL.15:30-16:00
- Raðhús á einni hæð með tvöföldum bílskúr
- Íbúðarrými er 139 fm & bílskúr 42.7 fm
- Tvö svefnherb., rúmgóðar stofur, tvö baðherb.
- Gróin garður með suð-vestur verönd
V. 57,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVeinn eYLAnD 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÆJARBReKKA 5, BJARG – 225 GARðABÆ
OPið HÚS SunnuD. 4. OKT KL. 15:00 – 15:30
- Virkilega vel staðsett um 300 fm einbýlishús innarlega í botnlangagötu á rólegum stað.
- Óhindrað útsýni til suðurs.  Alls 1.000 fm eignarlóð.  Næg bílastæði.
- Þrjú góð herbergi, tvö baðherbergi.  Mikil lofthæð og halógenlýsing.
 
V. 73 millj

HÁTÚn 19 – 105 RVK
OPið HÚS SunnuD. 4. OKT  KL. 13:00 – 13:30
- Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð og ris með bílskúr. Alls 164,5 fm.
- Mjög mikið endurnýjað hús sem nostrað hefur verið við í gegnum tíðina.
- Baðherbergi á báðum hæðum.  Rúmgóð herbergi og stofur.  Stór verönd.
 
V. 54,9 millj
 
 

FORSALiR 201 – KóP
BóKið SKOðun
- Einstaklega falleg 109,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með glæsilegu útsýni.  
- Tvennar svalir sem snúa til suðurs og austurs,  lokaðar með opnalegu gleri  
- 2 svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, glæsilegt eldhús.  Stutt í alla þjónustu og skóla. 
- Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.   
V. 39,9 millj.

HÁTÚn 19 – 105 RVK
OPið HÚS SunnuD. 4. OKT KL. 13:45 – 14:15
- Falleg 3ja herbergja, 90 fm íbúð í kjallara með sérinngangi.
- Mikið endurnýjað hús, miðsvæðis í Reykjavík.
- Tvö góð herbergi með rúmgóðri stofu.  Geymsla innan íbúðar.
 V. 28,5 millj
 

Hafðu samband 
SiGuRðuR R. SAMÚeLSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SiGuRðuR R. SAMÚeLSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SiGuRðuR R. SAMÚeLSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÚLFARSBRAuT  50 – 56  
4 raðhús góðum stað  í Úlfarsárdal.  Eignin er 5-7 herb., 183,5 fm. og þar af 26 fm.  innbyggður-
bílskúr. Mjög „praktísk“ og stílhrein hönnun og gott sveigjanlegt innra skipulag, þ.e. efri hæð býður 
upp á skipulag með 3, 4 eða 5 svefnherbergjum.  Búið verður að helluleggja bílaplan með hitalögn 
undir. Eignirnar skilast  rúmlega fokheldar.  Rafmagn og vatn komið inn.

Verð á miðjuhúsi 40,9 millj. 
Endahús 42,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
þóRARinn THORARenSen 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
þóRARinn THORARenSen 
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00

Glæsileg þakhæð (penthouse) íbúð á 

5.hæð í vönduðu fjölbýlishúsi í Helluvaði, 

Norðlingaholti. Íbúðinni fylgja tvö stæði í 

bílageymslu. Stórar 45 fm þaksvalir með 

frábæru útsýni. Fjögur svefnherbergi. 

Vandaðar innréttingar, gólfefni og tækiþ. 

Lyfta. Sannkölluð úrvalseign.

ÞAKÍBÚÐ Í NORÐLINGAHOLTI

VERÐ FRÁ:  48.500.000 KR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. OKT. KL 15:00  - NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR SKARPHÉÐINN Í SÍMA 6990101

HAFÐU SAMBAND VIÐ 
STARFSFÓLK OKKAR OG 

FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR

535 1000 
stakfell@stakfell.is

535 1000 
stakfell@stakfell.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

leitar að í Kópavogi 
•  4ra – 5 herbergja íbúð í Kórahverfi.  

Greiðslumat tilbúið.

•  Rað eða parhúsi við Mánalind, Laxalind, 
Krossalind, Jörfalind, Geislalind, Heimalind, 
Hljóðalind, Hveralind eða Háulind.

•  Íbúið við Gullsmára 7-9 eða 11.   
Sterkar greiðslur í boði

•  4ra herbergja íbúð í Sala eða Lindahverfi

•  Góðri eign eða sérbýli (4-5 svefnherbergi) 
nálægt Snælandsskóla

•  Rað eða parhúsi á einni hæð í  
póstnúmerum 201 eða 203

Upplýsingar gefur
BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, sölumaður
bodvar@stakfell.is
Sími: 660 4777

535 1000 
stakfell@stakfell.is

Til sölu er Álfhólsvegur 111 í Kópavogi. 
Í húsinu eru fimm þriggja til fimm herbergja 
íbúðir sem allar hafa sér inngang. íbúðirnar 
afhendast fullbúnar, án gólfefna í 
nóvember 2015. 

Einstakt tækifæri til að eignast 
nýja íbúð í grónuhverfi.

EINSTAKT TÆKIFÆRI!
NÝTT ÞRIGGJA HÆÐA 
FJÖLBÝLISHÚSI Á GÓÐUM 
STAÐ Í KÓPAVOGI

VERÐ FRÁ:  39.900.000 KR

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 15:30 TIL 16:00

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 15:30 TIL 16:00

Upplýsingar gefur
BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, sölumaður
bodvar@stakfell.is
Sími: 660 4777

Stórglæsilegt 243,1 fm parhús á tveimur 
hæðum við Asparhvarf í Kópavogi með 
góðu útsýni yfir Elliðavatn. Eignin er 
einstaklega vel skipulögð og hönnuð með 
notkunareiginleika og fágun að leiðarljósi. 

Í eigninni eru þrjú svefnherbergi, þrennar 
stofur, tvö baðherbergi, tvennar stórar 
svalir, stór hellulögð verönd og tvöfaldur 
innbyggður bílskúr. Í húsinu er Instabus 
rafkerfi og hiti í gólfum.

STÓRGLÆSILEGT 
PARHÚS Í KÓPAVOGI

VERÐ FRÁ:  79.900.000 KR

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Ritari

 519 5500

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Bollagata 8

Opið hús  sunnudaginn 4. okt.  kl. 16.00-16.30

Verð:  42.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

131
m2.

Grýtubakki 8

Opið hús  þriðjudaginn 6. okt.  kl. 18.00-18.30

Laus við kaupsamning ! Góð 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í þessu gróna og rólega umhverfi. Íbúðin er 
ný- máluð, plastparket á gólfum. Stofa, borðstofa 
og eldhús eru í alrými – góðar svalir mót vestri út af 
borðstofu. Svefnherbergi eru 2, hol og baðherbergi. 

Verð:  24.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

86
m2.

Þóra      
Fasteignasali
 777 2882

Lindargata 39

BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg og björt íbúð á 3ju hæð með flottu 
útsýni í vönduðu fjölbýlishúsi í Skugga-
hverfinu. Glæsilegar innréttingar og vönduð 
tæki – gluggar frá gólfi til lofts með 
óhindruðu útsýni í norður og austur.

Verð:  59.900.000

3
herb.

104,8
m2.

Njálsgata 50
Tveggja herbergja íbúð í kjallara. Eitt svefn-
herbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. 
Sameiginlegt þvottahús í sameign. Sameignile-
gur suður garður Ath. íbúðin er skráð; Ósamþykkt 
hjá Þjóðskrá Íslands.

Verð:  15.400.000

2
herb.

52,1 
m2.

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 844 6447

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Úlfar Þór

Fasteignasali
 897 9030

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala
 844 6447

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala
 844 6447

Björt og falleg íbúð á 2. Hæð í steyptu húsi. 
Íbúðin hefur verið mikiðo endurnýðjuð, m.a. 
eldhús, skápar, baðherbergi og gólfefni. Eld-
hús er opið og rúmgott,  tvær opnar og stórar 
stofur, 2 svefnherbergi, baðherbergi og hol.

Klukkuvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Opið hús mánudaginn 5. okt kl. 17:30-18:00

Ein íbúð eftir!  Ný og glæsileg 4ra herb, 115.9 fm 
íbúð  á 2.hæð í viðhaldsléttu lyftuhúsi, fullbúin án 
gólfefna, nema í forstofu, þvottahúsi og bað-
herbergi eru flísar.  Afhending við kaupsamning. 

Verð: 34.600.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

115.9 
 m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Einbýlishúsalóð, Fróðaþing - 203 Kópavogur
884fm einbýlishúsalóð í Þingahverfi Kópavogs, 
innst í botnlanga.  Hámarksgrunnflötur húss má 
vera 140 fm m/bílageymslu, en hámarksflatarmál 
húss 270 fm.   Lóð fyrir eins eða tveggja hæða 
einbýlishús. Gatnag.gjöld greidd

Verð: 17.000.000

884
 m2.

Skólavörðustígur - 101 Reykjavík
Rúmgóð og björt 113.2 fm 3ja herb íbúð 
á tveimur hæðum í miðbæ Reykjavíkur.  
Bílastæðahús við hlið hússins.  Íbúðin er í útleigu, 
en losnar í mars 2016.  Leigutekjur.

Verð: 54.900.000

3
herb.

113.2  
 m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806 

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

 190 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gunnarsbraut 49
Tækifæri - miklir möguleikar felast í þessari eign sem skiptist í gull-
fallega sérhæð, óinnréttað ris og tvöfaldan bílskúr í Norðurmýrinni.
Íbúðin er 105 fm. fallega innréttuð með stórum og björtum stofum, 2 
svefnherbergi, eldhús hol og baðherbergi. Risið, sem er skráð 42 fm. er 
einangrað en ó-innréttað, býður upp á mikla möguleika, hvort sem er 
sem viðbót við íbúðina sjálfa eða aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr með hita 
og rafmagni. Húsið er reysulegt og fallegt með grónum garði. 

Verð: 49.500.000

Opið hús sunnudaginn 4. okt. kl. 16.30-17.00

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

Ásbúð 43

Opið hús  þriðjudaginn 6. okt.  kl. 17.00-17.30

Glæsilegt og mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergi, glæsilegt 
alrými með opnu eldhúsi, stofu og borðstofu 
auk sjónvarprýmis. Stór bílskúr, hellulagt stórt 
bílaplan og gróin garður.

Verð: 64.500.000

6-7
herb.

OPIÐ
HÚS

220
m2.

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Klappakór 4
Glæsileg 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi 
(gengið inn í götuhæð) og 24 fm. bílskúr. 
Björt og falleg íbúð með stóru alrými fyrir eld-
hús með eyju, borðstofu og stofu og 3 rúmgóð 
svefnherbergi. 

Verð: 47.900.000

Opið hús mánudaginn 5. okt. kl. 17.30-18.00

Þóra      
Fasteignasali
 777 2882

 4-5
herb.

160
m2.

OPIÐ
HÚS

Norðurbakki 11c

Opið hús mánudaginn 5. okt.  kl. 17.30-18.00

Björt og rúmgóð íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi við 
Norðurbakkann. Alrými með opnu eldhúsi og 
rúmgóðum stofum, yfirbyggðar svalir mót vestri 
og gott útsýni til vesturs. 2 góð svefnherbergi með 
skápum, baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.

Verð: 38.500.000

3
herb.

111
m2.

OPIÐ
HÚS



Bæjarhrauni 10 •  Hafnarfirði •  Sími 520 7500 •  www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað sérlega  glæsilegt 245 fm. einbýli með innbyggðum 
44 fm. tvöföldum bílskúr. Húsið er teiknað af Guðmundi Gunnlaugssyni arkitekt. Glæsilegar innrétt
ingar frá Brúnás, gólfhiti, vönduð gólfefni, vönduð lýsing með Gira Funk – bus stýrikerfi.  
Allt fyrsta flokks. Húsið er mjög vel staðsett á útsýnisstað. Verð 82,9 millj. 
Allar upplýsingar veitir Hilmar Þór Bryde s. 8929694 hilmar@hraunhamar.is

Erluás – Hafnarfjörður – Glæsilegt einbýli

Magnús Emilsson 
löggiltur fasteignasali

250 fm.  skrifstofu- / iðnaðarhúsnæði  
til leigu að Smiðjuvegi 5, Kópavogi.   

Allar nánari upplýsingar í s: 696-1111 

Til leigu: Smiðjuvegur 5 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:
Jason Kristinn Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

39,9 millj.Verð:

3ja herbergja íbúð á 3ju hæð - 117 fm 

Glæsilegt eldhús

Gólfhiti 

Útsýni - Tvennar svalir 

Púttvöllur í garðinum

Stæði í bílageymslu

Norðurbakki 17B
OPIÐ HÚS 

sunnudaginn 4.okt. kl. 15:00 - 15:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

63,9 millj.Verð:

Tvílyft parhús að stærð 214,2 m²
Fjögur svefnherbergi
Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 m² 
Stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning

Glæsilegt parhús
mikið útsýni

Dalhús 107

OPIÐ HÚS Í DAG 
laugardaginn 3.okt. kl.13:00-14:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

( Fagranes )

72,9 millj.Verð:

Vel skipulagt 228 fm einbýlishús 
á einni hæð
Einstök gróin 4500 fm vatnalóð 
við Elliðavatn
Húsið telur góð alrými og 
4-5 svefnherbergi
Góð verönd með heitum potti, 
sánu og sólskála
Sannkölluð náttúruprela innan 
borgarmarka

Vatnsendablettur 510 

SKEMMUVEGUR KÓPAVOGUR

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari
kristjan@trausti.is

Auðun Ólafsson 
Sölumaður
S: 894-1976

audun@trausti.is

Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á Skemmuvegi í Kópavogi. 
• Góð aðstaða fyrir 20-30 starfsmenn í opnu rými • Fjórar lokaðar skrifstofur eða fundarherbergi. 
• Skrifborð og stólar á staðnum • Eldhús og salernisaðstaða með sturtu. • Hér er hægt að hefja rekstur strax.

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


