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Upplýsingar veita:
Ásmundur Sverrir Pálsson
framkvæmdastjóri Fræðslunetsins
Sími 560 2030
asmundur@fraedslunet.is
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi er sjálfseignarstofnun sem hefur það meginmarkmið að treysta aðgengi fullorðins fólks á Suðurlandi að símenntun
og framhaldsfræðslu sem felur í sér námskeiðahald, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat. Starfssvæðið nær yfir Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Vestur- og
Austur-Skaftafellssýslur. Starfsstöðvar eru á Selfossi (höfuðstöðvar), Hvolsvelli, Vík, Kirkjubæjarklaustri og Höfn. Tólf starfsmenn starfa hjá Fræðslunetinu auk
fjölda leiðbeinenda. Fræðslunetið hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem fullorðinsfræðsluaðili skv. lögum um framhaldsfræðslu
og EQM-gæðavottun sem er staðfesting þess að Fræðslunetið standist evrópskar kröfur um gæði starfseminnar.

Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Með umsókn skal fylgja ítarleg
ferilskrá og greinargott kynningarbréf
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Nánari upplýsingar um Fræðslunetið er að finna á vefsíðunni fraedslunet.is

Umsóknarfrestur er til og
með 31. október nk.

Framkvæmdastjóri
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Framkvæmdastjóri veitir Fræðslunetinu forstöðu, stjórnar daglegum rekstri þess
og ber ábyrgð gagnvart stjórn félagsins.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun og rekstur
• Gerð rekstrar- og starfsáætlana auk reikningsskila
• Samstarf um símenntun og framhaldsfræðslu
• Almenn stefnumótun; skipulag á námsframboði
Fræðslunetsins á Suðurlandi
• Umsýsla með Vísinda- og rannsóknarsjóði Suðurlands
• Gerð samninga um fræðslustarfið
• Umsóknir um styrki til fullorðins- og framhaldsfræðslu

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Góð þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu og
öðrum mennta- og skólamálum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Haldgóð þekking og reynsla af fjármálum og rekstri
• Reynsla af verkefnastjórn og stefnumótunarvinnu
• Góð tungumálakunnátta og tölvufærni
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Þekking á byggðamálum á Suðurlandi

Búseta á svæðinu er æskileg og að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með rúmlega 5.000 starfsmenn.
Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna sem þjóðarsjúkrahús, háskólasjúkrahús
og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum.
Landspítali leggur áherslu á öryggi, góðan vinnustað, skilvirka verkferla, ábyrgan
rekstur og endurnýjun húsnæðis.

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
Sigrún Ósk Jakobsdóttir
sigrun@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Með umsókn skal fylgja ítarleg
ferilskrá og greinargott kynningarbréf
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Framkvæmdastjóri þróunar á Landspítala
Leitað er að jákvæðum, kraftmiklum og reyndum stjórnanda með brennandi áhuga á að
byggja upp sterka liðsheild og framfylgja framtíðarsýn og markmiðasetningu spítalans.
Starfið er veitt frá 1. desember 2015 til 5 ára.

Umsóknarfrestur er til og
með 2. nóvember nk.
Laun eru samkvæmt samningi
viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Stöðug framþróun er hornsteinn nútíma spítalaumhverfis. Örar framfarir í þekkingu og verklagi krefjast þess að
innviðir, nýbyggingar, tækjabúnaður, upplýsingatækni og verklag séu í sífelldri endurskoðun og þróun. Hlutverk
framkvæmdastjóra þróunar er að leiða þessa framþróun.
Framkvæmdastjóri þróunar starfar á skrifstofu forstjóra, heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn spítalans.

Hæfnis- og menntunarkröfur:

Starfssvið:

• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla úr efstu þrepum
fyrirtækja eða stofnana
• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
• Reynsla af aðferðafræði stefnumiðaðrar stjórnunar
• Reynsla af yfirumsjón stórra verklegra framkvæmda
• Afburða hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku
• Lífssýn og persónuleg gildi sem falla vel að stefnu Landspítala
• Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er æskileg

• Yfirumsjón með stefnumörkun spítalans
• Yfirumsjón með aðkomu Landspítala að endurnýjun
húsnæðis við Hringbraut (NLSH)
• Yfirumsjón með þróun straumlínustjórnunar
(lean management)
• Ábyrgð á verkefnastofu og samskiptadeild spítalans
• Önnur verkefni sem forstjóri felur framkvæmdastjóra
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Spennandi
störf hjá
Fjárvakri
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA
Laus störf til umsóknar tilheyra viðskiptabókhaldi og
gagnavinnslu sem eru deildir innan fjármálaþjónustu
Fjárvakurs. Fjármálaþjónusta sér um verkferla sem
tilheyra fjármálasviði viðskiptavina, allt frá móttöku
reikninga frá birgjum og reikningagerðar, til uppgjörs og
ársreikninga. Áhersla er lögð á að veita viðskiptavinum
framúrskarandi þjónustu með fagmennsku, áreiðanleika,
öflugum lausnum og skilvirkum ferlum.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Færsla, afstemmingar og

• Reynsla og þekking á bókhaldi
• Þjónustulund og færni

úrvinnsla bókhalds

• Lánardrottnaafstemmingar

• Reikningagerð
• Samskipti við viðskiptamenn
• Önnur tilfallandi verkefni innan
fjármálaþjónustu

í samskiptum

• Sjálfstæð, öguð og nákvæm
vinnubrögð

• Talnaglöggur einstaklingur
með góða Excel kunnáttu

LAUNADEILD
Starf launafulltrúa er laust til umsóknar hjá launadeild
Fjárvakurs. Launadeild sér um launavinnslu og launatengda
þjónustu fyrir viðskiptavini, auk þess að bjóða upp á aðgang
að mannauðskerfi og vakta- og viðverukerfi. Launamenn í
þjónustu hjá Fjárvakri eru yfir 6.000 talsins og dreifast á um
30 stéttarfélög. Nákvæmir útreikningar, tímanleg afhending
og örugg meðhöndlun trúnaðarupplýsinga eru lykilatriði sem
höfð eru að leiðarljósi.
Starfssvið

Hæfniskröfur

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

• Reynsla af launavinnslu æskileg
• Reynsla af H3 Launum og
H3 Mannauði kostur

• Þjónustulund og færni í samskiptum
• Sjálfstæð, öguð og
nákvæm vinnubrögð

• Talnaglöggur einstaklingur með góða
Excel kunnáttu

og starfslokasamninga

Umsóknir
Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón
fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu
starfa um 120 manns, á Íslandi og í Eistlandi, sem búa yfir áralangri reynslu á
sviði fjármálaþjónustu. Fjárvakur leitast við að ráða til sín og hafa í sínum
röðum framúrskarandi starfsfólk og efla það í störfum sínum.
Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun.

FJÁRVAKUR
Icelandair Shared Services • Icelandairhúsinu
Reykjavíkurflugvelli • 101 Reykjavík
Sími: 5050 250 • fjarvakur@fjarvakur.is

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu
Fjárvakurs fjarvakur.is undir Laus störf.
Umsóknarfrestur er til 26. október n.k. og
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Öllum umsóknum er svarað og
farið er með þær sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir,
halldorag@fjarvakur.is.
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Grafískur hönnuður

Markaðs- og þjónustumál
Íslandsbanka

Grafískur hönnuður óskast til starfa við Markaðs- og þjónustumál bankans. Hlutverk deildarinnar er
að styðja við öll vörumerki bankans, viðhalda ímynd bæði inn á við og út á við og skapa eftirspurn eftir
vörum og þjónustu. Starfsfólk tekur virkan þátt í að móta og framfylgja stefnu bankans um að vera #1
í þjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar:

• Grafísk hönnun og hugmyndavinna
á markaðsefni

• Háskólapróf í grafískri hönnun
eða sambærileg menntun

Hólmfríður Einarsdóttir, Markaðsstjóri, 440 4620
holmfridur.einarsdottir@islandsbanki.is

• Innri markaðssetning

• Mjög góð kunnátta á helstu hönnunarforrit Adobe CS

• Uppsetning á glærum og skýrslum

• Gott vald á íslenskri tungu

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

• Umsjón með útliti markaðsvara

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is > Um Íslandsbanka > Vinnustaðurinn

4

| ATVINNA |

17. október 2015 LAUGARDAGUR

Sviðsstjóri fjármálasviðs
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (LSS) óskar eftir að ráða sviðsstjóra fjármálasviðs.
LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og annast einnig rekstur á Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar og
Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar.
Hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur starfsmanna sem vinnur af heilum hug að hagsmunum sjóðfélaga.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dagleg fjármálastjórnun
Ábyrgð á gerð og eftirfylgni fjárhags- og sjóðsflæðisáætlana
Ábyrgð á skýrslugjöf til stjórnar og framkvæmdastjórnar
Ábyrgð á rekstri upplýsingatækni
Yfirumsjón með bókhaldi og gerð reikningsskila
Skýrslugjöf til opinberra aðila
Samskipti við viðskiptavini
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Háskólamenntun annað hvort á sviði fjármála eða endurskoðunar
Reynsla og þekking á reikningsskilum, fjármálastjórnun og bókhaldi
Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskiptahæfni, skipulögð vinnubrögð og metnaður
Greiningarhæfni
Þekking á Dynamic NAV
Góð Excel kunnátta
Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsjón með ráðningunni hefur Lind hjá Talent
og er áhugasömum bent á að sækja um starfið á
vefsíðunni www.talent.is

Allar nánari upplýsingar veitir Lind
í síma 552-1600 eða lind@talent.is
Umsóknarfrestur er til og með 29.okt. nk.

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Sérfræðingur/aðstoðarfjármálastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2015.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni skal
fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir
(helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma
511 1225.

Við leitum að öflugum einstaklingi í starf sérfræðings fyrir traust þjónustufyrirtæki í Hafnarfirði. Viðkomandi
vinnur náið með fjármálastjóra. Um er að ræða nýtt starf sem mótast í samráði við þann sem verður ráðinn.
Starfið gæti hentað þeim sem vilja öðlast reynslu og axla síðan frekari ábyrgð og þróast í starfi.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði fjármála eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálum fyrirtækja
• Drifkraftur, frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð enskukunnátta í ræðu í riti

Dagleg umsjón tekna og gjalda
Greiðsluuppgjör og kostnaðareftirlit
Áætlana- og skýrslugerð
Umsjón viðskiptakrafna
Dagleg samskipti við birgja og fjármálastofnanir
Önnur tilfallandi verkefni

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

Öflugir sérfræðingar
Samorka leitar að öflugum einstaklingum í tvö ný störf. Starfsemi samtakanna mun á næstunni
taka nokkrum breytingum í kjölfar stefnumótunarvinnu, meðal annars með ráðningu tveggja
nýrra sérfræðinga og flutningi skrifstofunnar í Hús atvinnulífsins að Borgartúni 35.
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á
Íslandi.
Hlutverk samtakanna er að starfrækja
trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang
um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja
þannig stöðu þeirra og rekstur.
Nánari upplýsingar eru á www.samorka.is
en framundan er gerð nýrrar vefsíðu.

Sérfræðingur í greiningu

Upplýsingafulltrúi

Menntunar- og hæfniskröfur og verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur og verkefni:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. hagfræði,
viðskiptafræði eða verkfræði
• Mótun stefnu um rannsóknir og greiningar
• Samskipti við fyrirtæki, opinbera aðila og almenning
• Gott vald á greiningarvinnu, úrvinnslu hagfræðigagna og
annarra tölulegra upplýsinga er nauðsynlegt
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjölmiðlastörfum og/eða ábyrgð á samskiptamálum
• Þátttaka í stefnumótandi verkefnum tengdum upplýsinga- og
samskiptamálum
• Samskipti við almenning, fyrirtæki og opinbera aðila
• Þekking á hagnýtingu samfélagsmiðla er kostur
• Reynsla af viðburðastjórnun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Mjög góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 26. október. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Ferðaskrifstofan Extreme Iceland sér um og skipuleggur langar ferðir og stuttar fyrir hópa
og einstaklinga allan ársins hring. Fyrirtækið var stofnað árið 2009 og hefur vaxið hratt með
auknum straumi ferðafólks til landsins. Fastir starfsmenn eru um 60 og á fyrirtækið yfir 30
ökutæki. Við erum vel staðsett í borginni með rúmgóðar skrifstofur og verkstæði. Nú þurfum
við enn að fjölga í traustum hópi starfsmanna og leitum að góðu fólki í eftirtaldar deildir:

Bifreiðaverkstæði

Söludeild

Markaðsdeild

Bókhald

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Helstu verkefni

> Allar almennar viðgerðir og viðhald
á rútum og jeppum
> Önnur tilfallandi verkefni sem
tengjast ökutækjum í notkun

> Samskipti við viðskiptavini
> Sala á ferðum fyrirtækisins og
samstarfsaðila
> Hönnun og skipulagning ferða
> Tilfallandi störf sem tengjast
þjónustu við viðskiptavini

> Kynning (jafnt on-line sem off-line)
á starfseminni
> Öflun nýrra samstarfsaðila og
viðskiptavina

> Skráning reikninga og færsla
bókhalds
> Önnur störf tengd bókhaldi
> Tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

>
>
>
>
>

> Mjög gott vald á íslensku, ensku og
gjarnan fleiri tungumálum
> Víðtæk þekking á Íslandi og
íslenskri menningu
> Menntun í ferðamálafræði eða
önnur háskólamenntun er kostur
> Reynsla af störfum í ferðaþjónustu
> Færni í samskiptum og gott viðmót
> Metnaður til að ná árangri

>
>
>
>
>
>
>

> Viðurkenndur bókari og/eða mikil
reynsla af bókhaldsstörfum
> Reynsla af bókhaldsforritinu dk er
æskileg
> Nákvæmni í vinnubrögðum

Full réttindi í bifvélavirkjun
Starfsreynsla á verkstæði
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Færni í samskiptum og gott viðmót
Meirapróf er æskilegt

Mjög góð þekking á internetinu
Gott vald á ensku ritmáli
Góð tungumálakunnátta
Frumkvæði og metnaður
Færni í samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
er kostur

> Færni í samskiptum og gott viðmót

Óskað er eftir að umsækjendur geti hafið störf sem allra fyrst.
Umsóknarfrestur er til 27. október 2015. Umsóknum fylgi ítarleg ferilskrá og þær sendist í tölvupósti til work@extremeiceland.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðið hefur verið í störfin.
Extreme Iceland | www.extremeiceland.is | Sími: +354 588 1300 | Vatnagarðar 12 | 104 Reykjavík
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Leitum að frábærum starfsmanni til
útkeyrslu og sölustarfa.

Húsfélagið Hjallabraut 33, Hafnarfirði

Þarf að vera þægilegur í samskiptum og
samviskusamur. Þarf að geta byrjað fljótlega.

óskar eftir að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 80 m 3ja herbergja íbúð og er búseta þar
skilyrði. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum.
2

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Vinsamlega sendið umsóknir á: core@core.is

Helstu verkefni:

•

Handlaginn
Lipur í samskiptum
Reglusamur
Samviskusamur
Þjónustulundaður

•
•
•
•

Íbúar hússins eru
60 ára og eldri.

Húsvörður

Umsjón og eftirlit með húseigninni
Reglubundin þrif og umsjón með aðkeyptum þrifum
Umhirða lóðar
Minniháttar viðhald
Aðstoð við íbúa hússins
Önnur tilfallandi störf
Húsvörður hefur útkallsskyldu utan dagvinnutíma skv.
nánara samkomulagi

•

•

Húsfélagið að Boðagranda 7 í Reykjavík vill ráða húsvörð,
í húsinu eru 60 íbúðir. Verkefni húsvarðar eru:
• Þrif á sameign
• Almenn umhirða húss, lóða 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. Hluti af kjörum
húsvarðar er afnot af húsvarðaríbúð. Lögð er áhersla að húsvörður
sé jákvæður að eðlisfari og jákvæður í samskiptum.
Starfshlutfall er 50%

Húsvörður heyrir undir
hússtjórn.
Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsjón með ráðningunni hefur Bryndís hjá
Talent og er áhugasömum bent á að sækja
um starfið á vefsíðunni www.talent.is

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum
berist til: Blokkir.is, Álfabakka 12, 109 Reykjavík
Umsóknafrestur er til og með 2. nóvember 2015

Allar nánari upplýsingar veitir Bryndís
í síma 552-1600 eða bryndis@talent.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. okt. nk.

Vanur kranamaður
óskast sem fyrst
MótX óskar eftir því að ráða vanan kranamann til
starfa sem fyrst. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Hægt er að senda inn umsókn á
tölvupóstfangið motx@motx.is
eða hafa samband við Þröst
í síma 696-4644

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Framkvæmdastjóri þróunar
Doktorsnemi
Afgreiðslustarf/símvarsla
Verkefnastjóri vef- og mark.mála
Starfsmaður í mötuneyti
Framhaldsskólakennarar
Námsstöður deildarlækna
Fjársýslustjóri
Fjármálastjóri
Vélamenn
Yfirverkstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Læknakandídatar og alm. læknar
Lögreglumaður
Vélamaður
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliðar
Skrifstofustarf í innheimtu
Framkv.stjóri mannauðssviðs
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Verkfræðingar
Sérfræðingur í landuppl.kerfum
Jarðfræðingur
Jarðeðlisfræðingur
Eðlisfræðingur
Starfsmaður í borholumælingar
Embætti skrifstofustjóra

Landspítali
Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild
Fjársýsla ríkisins
Háskólinn á Akureyri
Alþingi
Verkmenntaskóli Austurlands
Landspítali, lyflækningar
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Vegagerðin
Vegagerðin
Landspítali, bráðaþjónusta geðsviðs
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Vegagerðin
LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
LSH, bráðaöldrunarlækningadeild
LSH, öldrunarlækningadeild
LSH, fjármálasvið
Landspítali
LSH, bráðaöldrunarlækningadeild
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Velferðarráðuneytið

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Fjarðabyggð
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Patreksfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Norðurland
Búðardalur
Hvammstangi
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Rvík/Akureyri
Rvík/Akureyri
Rvík/Akureyri
Rvík/Akureyri
Rvík/Akureyri
Rvík/Akureyri
Reykjavík

201510/1075
201510/1074
201510/1073
201510/1072
201510/1071
201510/1070
201510/1069
201510/1068
201510/1067
201510/1066
201510/1065
201510/1064
201510/1063
201510/1062
201510/1061
201510/1060
201510/1059
201510/1058
201510/1057
201510/1056
201510/1055
201510/1054
201510/1053
201510/1052
201510/1051
201510/1050
201510/1049
201510/1048

Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogur | sími 898 8872 | www.motx.is

Deildarstjóri fræðslufrístunda og menningarmála.
Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi
og metnaðarfullan einstakling til starfa.
Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál,
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun á sviði menntamála og
stjórnsýslu. Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála
er æskileg. Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og
hæfni í stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun
starfsmanna og umsjón með verkefnum. Sjálfstæð vinnubrögð,
frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum eru
nauðsynlegir kostir. Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að
Gránugötu 24, Siglufirði 580, eigi síðar en mánudaginn 2. nóvember
2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, deildarstjóri
stjórnsýslu- og fjármála, netfang olafur@fjallabyggd.is sími 464 -9100
eða Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, netfang gunnarb@fjallabyggd.is

Erum við
að leita að þér?

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá stofnun árið 1888 og álver Fjarðaáls við
Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Hjá okkur eru umbætur hafðar
að leiðarljósi, þar sem umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Við leggjum mikið
upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Við skiptum yfir í 8 tíma vaktir — frá og með 1. mars 2016
Í sumar var undirritaður nýr kjarasamningur milli Alcoa Fjarðaáls og verkalýðsfélaga
sem meðal annars minnkar vinnuskyldu starfsfólks á vöktum. Því skiptum við alfarið úr
12 tíma vöktum í 8 tíma, frá og með 1. mars á næsta ári. Um leið fjölgum við vakthópum.
Breytingin er bæði fjölskyldu- og samfélagsvæn og býður starfsfólki upp á meiri tíma
með sínum nánustu og aukna þátttöku í samfélaginu.
Við leitum að starfsfólki í framleiðslu, rafvirkjum og vélvirkjum
Alcoa Fjarðaál mun á næstu vikum ráða inn starfsfólk til að mæta breyttu vaktakerfi.
Ef þú hefur áhuga á að koma í fjölbreyttan hóp starfsmanna hjá okkur þá hvetjum við
þig til að kynna þér málið nánar og senda inn umsókn.
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með
mánudeginum 2. nóvember. Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Vilhelmsdóttir:
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com og 470 7700.

Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
flottri hönnun og sölumennsku

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

Sölumaður
Icewear óskar eftir að ráða
sölumann á fyrirtækjasvið.
Hæfniskröfur:
•
Reynsla af sölumennsku skilyrði
•
Frumkvæði og metnaður í starfi
•
Góð framkoma og rík þjónustulund
•
Hæfni í mannlegum samskiptum
•
Tölvu og enskukunnátta
•
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
atvinna@icewear.is merkt ,,Sölumaður” fyrir 30 okt.
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

BÍLALEIGUR AVIS OG BUDGET LEITA AÐ LIÐSMÖNNUM

Umsóknum er ekki svarað í síma.

SÖLUSTJÓRI BÍLASÖLU
Helstu verkefni:

· Umsjón með bílasölu félagsins
· Skýrslu- og áætlanagerð

SOUS chef

Almennar hæfniskröfur:

· Löggilding bifreiðasala er kostur
· Reynsla af bílasölu er skilyrði
· Lipurð í mannlegum samskiptum, samningatækni ásamt framúrskarandi þjónustulund og söludrifni
· Góð almenn enskukunnátta og tölvufærni
· Bílpróf og hreint sakavottorð

VAKTSTJÓRI Í REYKJAVÍK

Tapasbarinn sækist
eftir öflugum Sous Chef

Helstu verkefni:

· Eftirlit og ábyrgð með leigustöðvum félagsins í Reykjavík ásamt stöðvarstjóra
· Þjálfun sölufulltrúa
· Önnur störf í samráði við stöðvarstjóra í Reykjavík

Við leitum að metnaðarfullum
lærðum matreiðslumanni
með ástríðu fyrir matargerð.

Almennar hæfniskröfur:

· Stúdentspróf eða sambærileg menntun
· Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, framúrskarandi þjónustulund og söludrifni
· Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og reglusemi
· Tungumálakunnátta er skilyrði (að lágmarki 2 tungumál)
· Jákvæðni, snyrtimennska, frumkvæði og dugnaður
Unnið er á 2-2-3 vöktum frá kl. 08.00 – 18.00

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa
reynslu af stjórnunarstörfum.
Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og
líflegu umhverfi með miklum möguleika
á að vaxa í starfi.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu AVIS, www.avis.is.
Umsóknarfrestur er til 25. október 2015.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350
Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar.
Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og
Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt
með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en
ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Ef þú vilt slást í hópinn sendu
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 24. október 2015.

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök hagsmuna og mannréttinda fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga
með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 41 talsins. Hlutverk ÖBÍ er m.a.
að koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks gagnvart opinberum aðilum í hverskyns hagsmunamálum er snerta réttindi
þeirra. Einnig er öflun og miðlun þekkingar mikilvægur þáttur í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi
við félaga- og heildarsamtök fatlaðs fólks.
Nánari upplýsingar um starfsemina eru á heimasíðu www.obi.is.

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 28. október nk.

Þjónustufulltrúi
Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir glaðlegum og hressum þjónustufulltrúa í afgreiðslu
bandalagsins í 75% starf. Möguleiki er að ráða tvo einstaklinga í starfið og skiptist þá
starfshlutfallið eftir nánara samkomulagi. Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu er
sérstaklega hvatt til að sækja um.
Starfssvið:

Hæfnis- og menntunarkröfur:

• Símsvörun og móttaka viðskiptavina
• Undirbúningur funda
• Bréfaskrif
• Skjalavarsla
• Önnur almenn skrifstofustörf

• Reynsla af sambærilegum störfum
• Stúdentspróf eða annað nám sem nýtist í starfi er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Þekking á ensku og einu Norðurlandamáli er kostur
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg
• Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Forstöðumaður menningar- og safnamála á Akranesi
Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga í nýtt starf forstöðumanns menningar- og safnamála á Akranesi. Við erum
fyrst og fremst að leita eftir kraftmiklum einstaklingi sem hefur mikinn metnað og hefur sýnt árangur í starfi.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Fagleg forysta í menningar- og safnamálum
• Yfirstjórn stofnana sem tilheyra málaflokknum
• Markaðs- og kynningarstarf menningar- og safnamála
• Yfirumsjón með gerð starfs- og fjárhagsáætlunar
• Yfirumsjón með viðburðum og hátíðarhöldum
• Undirbúningur funda menningar- og safnanefndar og eftirfylgni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun
á sviði stjórnunar æskileg
• Stjórnunarreynsla, þ.m.t. reynsla af stefnumótun og
breytingastjórnun
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti
• Góð þekking og reynsla af fjárhagsáætlunargerð

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem umsækjandi gerir grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningi
fyrir hæfni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og
með 9. nóvember nk.

Byggingarfulltrúi á Akranesi
Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í
vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum bæjarins
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku og afgreiðslu
á byggingarleyfisumsóknum
• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt staðfestingu
eignaskiptayfirlýsinga
• Samskipti við hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af sviðsstjóra
skipulags- og umhverfissviðs, þá helst verkefni er lúta að
skipulagsmálum

• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv.
25. gr. mannvirkjalaga nr.160/2010
• Æskilegt er að viðkomandi sé með réttindi í skipulagsmálum
sbr. 7. gr. skipulagslaga nr.123/2010
• Æskilegt er að viðkomandi hafi góða þekkingu og reynslu á
sviði byggingarmála
• Góð tölvukunnátta, sérstaklega í Microstation eða AutoCAD
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni ásamt frumkvæði og
öguðum vinnubrögðum í starfi

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Product Director
LS One
We are looking for an experienced Product Director to guide
the development and strengthen the services and sale of our
modern and dynamic Point of Sale software solution. Our pipeline
has many exciting projects for our team, both domestically and
abroad, so we are seeking a talented person to join us for these
interesting times ahead.

Requirements

Main assignments

•

•
•

•
•
•
•
•

Bachelor’s degree in Business, Engineering,
Computer Science or similar
Strong understanding of marketing
and ad-tech landscape
Experience in management
Proven track record for developing, managing,
and launching large-scale software projects
Experience in a customer-focused environment
Fluency in written and spoken English

•
•
•
•

Manage the development and sale of LS One
Build strong relationships with LS Retail´s sales teams,
partners, customers and prospects
Support the sales team in technical pre-sales of the product
Assist in prioritizing projects and managing resources
based on market demands and business impact
Conduct sales presentations online, on-site and at LS Retail events
Build and maintain the partner channel by identifying new
partners and business opportunities for LS One

Closing date for applications is October 26

For further information please contact Stefan Thor Stefansson,
Product Director - stefanthor@lsretail.com
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Smiðjuvegi
200 AÐ
Kópavogur
ÓSKUM 11
EFTIR
RÁÐA STARFSMENN
S 564 4680 takplan@islandia.is

Fjármálastjóri KFUM og KFUK

Þakplan ehf.
Þakdúkalagnir
Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.
Helst vönum en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

KFUM og KFUK leita að fjármálastjóra í 100% starf fyrir samtökin.
Starfið felur í sér:
• yfirumsjón með reiknishaldi
• gerð fjárhagsáætlana
• yfirsýn yfir tekjur félagsins
• vera stjórnum starfseininga til ráðgjafar um rekstur og fjármál
• launavinnslur og samskipti við launþega
Félagið býður upp á:
• fjölbreytt og áhugavert starfsumhverfi þar sem þú getur haft mikil áhrif á daglega starfsemi
• lifandi starf hjá metnaðarfullum æskulýðssamtökum
• sveigjanlegan vinnutíma
• þátttöku í fjölbreyttri liðsheild sem þjónar öflugum hóp sjálfboðaliða
Við leitum að einstaklingi sem:
• hefur háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, rekstrarfræði, hagfræði eða verkfræði
• hefur reynslu af rekstri og fjármálastjórnun
• þekkingu á fjármagnskostnaði og fjármögnunarleiðum
• getur ástundað frumkvæði í starfi, vönduð og öguð vinnubrögð

Umsóknir berist Tómasi Torfasyni,
framkvæmdastjóra, á tomas@kfum.is,
sem veitir jafnframt nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til 27. október.

www.kfum.is

KFUM og KFUK (Kristilegt félag ungra manna
og kvenna) er æskulýðshreyfing sem hefur að
markmiði að stuðla að heilbrigði mannsins til
líkama, sálar og anda. Aðferðafræðin er aðferð
Jesú Krists: Að mæta hverri manneskju af
umhyggju, kærleika og virðingu.

Við óskum eftir í fullt starf:
Við erum að leita að dugnaðarforki í fullt starf við viðgerðir
og þjónustu á vörubílum og tengivögnum. Menntun á því
sviði er ekki skilyrði. Þarf að geta unnið sjálfstætt, vera
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á mummi@vvehf.is.

MótX
leitar að starfsmönnum
í byggingavinnu
MótX óskar eftir því að ráða
starfsmenn í byggingavinnu
til starfa sem fyrst.
Mikil vinna og
góður starfsandi.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Hægt er að senda inn umsókn á
tölvupóstfangið motx@motx.is
eða hafa samband við Þröst
í síma 696-4644

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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365 óskar eftir góðu fólki

Mannauðsstjóri

365 óskar eFtir að ráða Mannauðsstjóra.
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með brennandi
áhuga á að byggja upp sterka liðsheild og þróa góðan
og eftirsóknaverðan vinnustað.
staðan heyrir undir framkvæmdastjóra
fjármálasviðs.
umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2015.
umsókn skal send á www.365.is – Laus störf.
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem
trúnaðarmál.

Helstu verkefni:

Hæfnis- og menntunarkröfur:

- ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur í mannauðstengum málefnum

- Háskólamenntun á sviði mannauðsmála og skyldra greina

- umsjón með ráðningum, möttöku nýliða og þjálfun starfsmanna

- starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar er nauðsynleg

- umsjón með fræðslu- og starfsþróunarmálum

- Mjög góð færni í mannlegum samskiptum

- ábyrgð á gerð starfslýsinga og starfssamninga

- Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

- Þátttaka í mótun og framkvæmd kjaramála

- sjálfstæði og frumkvæði í starf

- Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni s.s. með starfsmannasamtölum
- náið samtarf með launafulltrúa
- ábyrgð á rekstri og fjármálum mannauðssviðs

nánari upplýsingar veitir Guðmunda ósk Kristjánsdóttir
(gudmundaosk@365.is)

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

Leiðtogar í Arion banka

Arion banki leitar að öflugum leiðtogum í störf útibússtjóra
í Hveragerði og Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)
Ef þú vilt vinna í árangursdrifnu umhverfi þar sem megináherslan er á viðskiptavinasambandið gætir þú átt
heima í okkar frábæra liði. Við leitum að aðilum sem hafa ástríðu fyrir fólki, framúrskarandi samskiptahæfileika og metnað til að láta góða hluti gerast.

Útibússtjóri – Hveragerði

Útibússtjóri – Fjallabyggð

Meginhlutverk útibússtjóra er að vinna í samræmi við stefnu og
markmið Arion banka hverju sinni í nánu samstarfi við svæðisstjóra Suðurlands.

Meginhlutverk útibússtjóra er að vinna í samræmi við stefnu og
markmið Arion banka hverju sinni í nánu samstarfi við svæðisstjóra Norður- og Austurlands.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

· Dagleg stjórnun útibúsins og ábyrgð á rekstri þess og lánamálum

· Dagleg stjórnun útibúa og ábyrgð á rekstri þeirra og lánamálum

· Ábyrgð á markaðssókn bankans á markaðssvæði útibúsins

· Ábyrgð á markaðssókn bankans á markaðssvæði útibúa

· Styrkja og efla tengsl við viðskiptavini bankans

· Styrkja og efla tengsl við viðskiptavini bankans

· Ábyrgð á því að í útibúinu starfi sterk liðsheild sem starfi
samkvæmt markmiðum og stefnu bankans hverju sinni

· Ábyrgð á því að í útibúunum starfi sterk liðsheild sem starfi
samkvæmt markmiðum og stefnu bankans hverju sinni

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

· Framúrskarandi leiðtoga - og samskiptafærni

· Framúrskarandi leiðtoga - og samskiptafærni

· Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

· Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

· Reynsla af starfi í banka æskileg

· Reynsla af starfi í banka æskileg

· Reynsla af stjórnun og/eða rekstri

· Reynsla af stjórnun og/eða rekstri

· Lausnamiðuð hugsun, drifkraftur og jákvæðni

· Lausnamiðuð hugsun, drifkraftur og jákvæðni

Nánari upplýsingar um störfin veitir Íris Guðrún Ragnarsdóttir,
mannauðsstjóri Viðskiptabankasviðs, sími 444 6064,
netfang iris.ragnarsdottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2015. Fullum
trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sótt er um störfin á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is
Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Samskipti og tengsl starfsfólks og viðskiptavina er kjarni starfseminnar. Allt sem við gerum tekur mið af
því – þannig látum við góða hluti gerast. Við leggjum mikið upp úr fagmennsku, jákvæðum starfsanda og að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi. Arion
banki leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa og hlaut nýverið Jafnlaunavottun VR.
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Embassy of India in Reykjavik requires
- A general Office Worker.
The Embassy of India immediately seeks to employ on
regular basis a general Office Worker/Messenger, who
should be able to assist the Mission in performing its
various tasks.
Candidates should possess good service skills, and should
be fluent in both English and Icelandic languages.
The consolidated salary presently payable is EURO 2100/per month. Interested candidates may send in their CVs in
English along with their photographs at the following e-mail
ID, latest by Friday, the 23rd October 2015 :
hoc@indianembassy.is
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Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar
víðsvegar um landið sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk
flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og
einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk verktakafyrirtæki og er í
eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum
heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

Starf rekstarstjóra Vinakots ehf.
laust til umsóknar
Vinakot ehf. leitar eftir rekstrarstjóra í 100% starf, um er að ræða
nýtt starf til framtíðar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Vinakot ehf. rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir
börn og unglinga með fjölþættan vanda og þjónustumiðstöð.
Starfssvið:
Rekstrarstjóri mun heyra beint undir framkvæmdarstjóra,
en starfssvið hans er m.a.:
• Rekstrar- og fjármálastjórn Vinakots
• Gerð verkefna- og fjárhagsáætlana og að halda utan um samninga, fjárhagslegar skuldbindingar og reikningsskil Vinakots
• Annast eftirliti á bókhaldi úrræða Vinakots
• Færir fjárhagsbókhald Vinakots, notast er við DK
• Auk annarra verkefna er heyra undir svið rekstarstjóra
• Staðgengill framkvæmdarstjóra og hefur alla umsjón með
verkefnum í forföllum framkvæmdarstjóra eftir því sem við á

VILTU BÆTAST Í ÖFLUGAN HÓP?
Launafulltrúi

Við leitum að umsækjendum sem:

Ístak leitar að launafulltrúa til starfa á skrifstofu fyrirtækisins að
Bugðufljóti 19. Starf launafulltrúa felst í launavinnslu, upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna og öðrum tilfallandi verkefnum.
Hjá Ístaki og tengdum fyrirtækjum starfa um 400 manns.

•
•
•
•

hafa marktæka starfsreynslu á sviði launaútreikninga.
búa yfir góðri tölvukunnáttu.
eru nákvæmir í vinnubrögðum.
hafa góða samskiptahæfileika.

Upplýsingar um starfið veitir mannauðsdeild Ístaks í síma 530 2735 og í gegnum tölvupóst á mannaudur@istak.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Ístaks - istak.rada.is/is/

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum er skilyrði
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af fjármálastjórnun
• Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og löngun til að
takast á við síbreytileg verkefni
• Samskiptahæfni
Umsóknarfrestur er til 25. október 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Kristjánsdóttir
mannauðsstjóri - soley@vinakot.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu
berast á netfangið starf@vinakot.is og vera merktar starfinu.
Vinakot ehf. rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og unglinga með
fjölþættan vanda. Um þessar mundir leitar Vinakot að öflugu starfsfólki í
framtíðarstarf. Um er að ræða vaktavinnu með unglingum með fjölþættan vanda.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

ERTU AÐ LEITA AÐ
KREFJANDI OG SPENNANDI
STARFSUMHVERFI?

STARF HJÁ LNS SAGA GÆTI VERIÐ SÚ ÁSKORUN
SEM ÞÚ HEFUR VERIÐ AÐ LEITA AÐ!
LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu
verktakafyrirtækja Noregs. Fyrirtækið er byggt upp af miklum eldmóð,
dmóð, fagmennsku og metnaði og hefur vaxið hratt undanfarin
misseri. Markmið LNS Saga er að vera leiðandi verktakafyrirtæki á Íslandi.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGUNNI?
Vegna aukinna umsvifa á höfuðborgarsvæðinu og norðausturlandi óskum við eftir
umsóknum frá metnaðarfullum og ábyrgum einstaklingum vegna fyrirhugaðra ráðninga.
Við óskum eftir greinargóðri ferilskrá með öllum innsendum umsóknum og stuttu kynningarbréfi.

VERKEFNASTJÓRAR

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• B.Sc eða M.Sc. próf í verkfræði/tæknifræði
• Reynsla af störfum á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Gott vald á íslensku og ensku

Hæfniskröfur eru m.a eftirfarandi:
• B.Sc. eða M.Sc próf í verkfræði/tæknifræði
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun á byggingarvinnustað
• Gott vald á íslensku og ensku

TRÉSMÍÐAVERKSTJÓRAR

JARÐVINNUVERKSTJÓRAR

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• Sveinspróf í trésmíði
• A.m.k. 5 ára reynsla af trésmíðavinnu
• Haldbær reynsla af verkstjórn
• Gott vald á íslensku og ensku

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• Reynsla og þekking af stjórnun jarðvinnu
• Reynsla af stjórnun vinnuvéla
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veitir Ólafur H. Harðarson í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is
Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu: www.lns.is (undir starfsumsókn).
Umsóknarfrestur er til og með 31.10.2015.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál
og öllum umsækjendum verður svarað.
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VERKFRÆÐINGAR/TÆKNIFRÆÐINGAR

Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Foldaskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.
Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 480 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er
safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á því skólastigi. Við skólann er starfrækt
einhverfudeild og sérstök ráðgjafardeild (fardeild) vegna nemenda með atferlis- og geðraskanir sem þjónar grunnskólunum í
Grafarvogi og á Kjalarnesi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru
siðprýði, menntun og sálarheill. Meðal áhersluþátta skólans er nýsköpunarkennsla í 4.-6. bekk og enskukennsla frá 2. bekk, auk
þess sem skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu
starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og mikið samstarf er við félagsmiðstöðina
Fjörgyn og nærsamfélagið.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna
skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. janúar 2016. Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri
einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Hjúkrunarheimilið Skógarbær - Eldhús
Matartækni/starfsmann vantar í hluta starf í eldhús/matsal
Skógarbæjar. Um er að ræða vaktavinnu. Störf í eldhúsi og matsal
eru fjölbreytt og krefjast sjálfstæðra vinnubragða.Við leitum eftir
einstaklingi sem hefur reynslu af bakstri og eldamennsku, talar
íslensku, er heilsuhraustur, jákvæður, með góða framkomu og
samskiptahæfileika.
Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ
heimsíða: skogar.is.
Ef nánari upplýsinga er óskað
þá sendið tölvupóst til olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti
til olga@skogar.is fyrir 26.okt.2015

Sölufulltrúar
Við leitum eftir hressu, ungu og umfram allt
öflugu sölufólki í góð verkefni.
Í boði eru krefjandi og áhugaverð verkefni bæði í
prentuðum og rafrænum miðlum.
Góð vinnuaðstaða með skemmtilegu fólki og árangurstengdar greiðslur í byrjun fyrir dugmikla einstaklinga.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
umsokn@sagaz.is fyrir 24. október nk.

Atvinna í boði á einum
skemmtilegasta
vinnustað landsins
DV óskar eftir góðu og jákvæðu símasölufólki

Staða skólastjóra við Klettaskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Klettaskóla.

→ Söluhæfileikar eru mjög mikilvægir
→ Ófeimin/n að tala við fólk í gegnum síma
→ Reynsla af svipuðum störfum er kostur
Laun eru árangurstengd. Góð laun í boði fyrir góðan og duglegan sölumann.

Klettaskóli við Suðurhlíð er sérskóli á grunnskólastigi fyrir nemendur með þroskahömlun. Í skólanum eru nú um 120 nemendur í
1.-10. bekk af öllu höfuðborgarsvæðinu og verið er að byggja við húsnæði skólans til að bæta aðstöðu nemenda. Klettaskóli er
Grænfánaskóli og einkunnarorð hans eru Menntun fyrir lífið. Áhersla er m.a. lögð á fullgilda þátttöku allra nemenda í skólasamfélaginu, einstaklingsmiðað nám, námsleiðir sem taka mið af styrkleikum nemenda, markvissa styrkingu sjálfsmyndar, félags- og
samskiptafærni, list- og verkgreinar og hreyfi- og skynnám. Við skólann starfar öflugur hópur starfsmanna og mikil áhersla er
lögð á þverfaglegt samstarf og teymisvinnu. Þátttökubekkur frá Klettaskóla er starfræktur í Árbæjarskóla og starfsfólk skólans
veitir öðrum grunnskólum á landinu ráðgjöf vegna nemenda með þroskahömlun. Náið samstarf er við foreldra og öflugt foreldrafélag er starfandi við skólann. Gott samstarf er einnig við frístundaheimilið Guluhlíð og félagsmiðstöðina Öskju.
Gildi Klettaskóla eru virðing, samvinna, árangur.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og áhuga á að leiða
metnaðarfullt skólastarf fyrir nemendur með fjölbreyttar námsþarfir.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Viðbótarmenntun í sérkennslu og/eða reynsla af sérkennslu.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna
skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. janúar 2016. Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Lækjarskóli óskar eftir að ráða
KNAPPAR FYRIRSAGNIR
grunnskólakennara
og stuðningsfulltrúa
í móttökudeild
erlenda nemendur
ALLTAF Ífyrir
HÁSTÖFUM
Lækjarskóli
almennur,
heildstæður,
Meginmáleralltaf
í Frutiger
45 Light,grunnskóli
9,5 p á 11með
p 530
nemendur.
Við
skólann
er
m.a.
starfrækt
móttökudeild
sem
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka
sérhæfir
línubili.sig í móttöku og kennslu erlendra nemenda.
Nánari
um störfin
Arna B.
Hausupplýsingar
auglýsingarinnar
helstveitir
óbreyttur
enArnardóttir
hæð þeirra
aðstoðarskólastjóri
í síma 6645865 eða Kristrún Sigurjónser breytileg.
dóttir deildarstjóri móttökudeildar í síma 8919195.
Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak
Umsóknarfrestur
er til og með 31. október nk.
við haus auglýsingar.
Umsækjendur
eru vinsamlega
beðnir
umcommod
að sækjatet
umwis
Hod tate elessit
at velit alit alit
nulla
störfin
á vefsíðu
Hafnarfjarðarbæjar
www.hafnarfjordur.is
nonsed
del iliquis
nulla facillaor inci
tie dolor auguer
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet,
Samkvæmt
jafnréttisstefnu
eruet.
karlar jafnt sem
sustis nonseniatie
esto Hafnarfjarðar
eugiam, quipit
konur hvattir til að sækja um starfið.

SÖLUFÓLK Í VERSLUN FULLT STARF
Ert þú eldhress, drífandi og með ríka þjónustulund?

Hæfniskröfur:

Þá ert þú starfskrafturinn sem við viljum vinna með.

• Reynsla af verslunarstörfum

Aðalverkefnin eru ráðgjöf, sala og þjónusta við
viðskiptavini ásamt vöruframsetningu.

Amazing
Opportunities!
Join an international award winning
team which, for over two decades,
has been developing market-leading
software solutions. Our systems are
currently used by more than 50,000
stores and restaurants in over 120
countries.

Test and User
Experience Manager
We are looking for a Test and User
Experience Manager who will bring
practical improvement to the experience
that customers have with LS Nav.

Senior AX Developer
We are looking for a talented and driven
senior AX Developer to join an energetic
and ambitious consulting team.

Senior AX Consultant
We are looking for an ambitious senior
AX Consultant to have a real impact in
the development of LS Retail products.
Flexible working arrangements and
possibility to travel.

Apply by October 26
Information & submissions at

jobs.LSRetail.com

jens@byggtogbuid.is
svarar umsóknum
til 31. október.

• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Brennandi áhugi á sölumennsku
• Þolinmæði, stundvísi og skipulagshæfileikar

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Global Innovation HR Manager
Marel is looking for a Global Innovation Human Resources Manager to
be a part of the company’s ambitious and innovative organization. In
this new role, the Global Innovation HR Manager will provide strategic
leadership and be responsible for attracting and retaining the most
innovative people, constantly improving their skills and fostering a culture
of innovation.

Responsibilities:

Requirements:

• Support managers in Global
Innovation

• A master’s degree in HR
management or a related field

• Responsible for recruitment,
performance reviews, learning and
career development

• A minimum of 5 years’ HR
experience in an international
environment

• Responsible for talent management
and HR strategy for Global
Innovation

• Proven leadership skills in change
management

• Follow up on and contribute to
global HR strategy and processes

• Excellent communication and
networking skills

Closing date for applications is November 1, 2015. Applications are only
accepted via the Marel website, at marel.is/jobs.
For further information on this position, please contact Viðar Erlingsson,
vidar.erlingsson@marel.com or Harpa Guðfinnsdóttir,
harpa.gudfinnsdottir@marel.com, tel. +354 563 8000.

Internal Auditor

Marel is the leading
global provider
of advanced
equipment, software
and solutions for
the poultry, fish,
meat and further
processing industries.
The company
employs about 4,000
people across six
continents, including
500 in Iceland.
We offer excellent
working conditions,
efficient staff training,
flexible working
hours, outstanding
sports facilities and a
lively social life.

Marel is looking for an Internal Auditor to be a member of the internal
audit team. The Internal Auditor works with the Audit Director and will be
located at the company’s head office in Iceland. The Internal Auditor will
assist with auditing and consulting and follow up on management actions
related to audit work and reviews.

Responsibilities:

Requirements:

• Assist on audits of functions,
processes and business units

• University degree in accounting,
business administration,
engineering or a related field

• Prepare audit reports for
management and other stakeholders
• Carry out reviews of internal
procedures and processes
• Participate in various other tasks
carried out by Internal Audit

• Familiarity with IIA standards and
IFRS reporting
• Ability to analyze complex
processes, operations and data
• Knowledge of business risks
and effective systems of internal
controls

Closing date for applications is November 1, 2015. Applications are only
accepted via the Marel website, at marel.is/jobs.
For further information on this position, please contact Sigríður
Guðmundsdóttir, sigga.gudmunds@marel.com, tel. +354 563 8000.

marel.is/jobs
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Höfðabakki 9. 110 Reykjavík. S. 595-6200
www.bakoisberg.is
Við óskum eftir að ráða rafvirkja í sérhæfða viðgerðar-og
uppsetningarvinnu. Um er að ræða krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
ÓSKAST Á ÞJÓNUSTUBORÐ KRINGLUNNAR

HÆFNISKRÖFUR

STARFSSVIÐ

· Færni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Almenn tölvukunnátta
· Enskukunnátta
· Stúdentspróf æskilegt

· Upplýsingagjöf og þjónusta
· Sala á gjafakortum
· Almenn afgreiðsla

HelstuÊverkefniÊ
 Viðgerðir og þjónusta á tækjum frá Bako Ísberg
 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
 Uppsetningar á tækjum frá Bako Ísberg
 Viðgerðir á kælitækjum
H� fniskr�furÊ
 Reynsla í viðgerðum á tækjum
 Rafvirki, vélvirki eða eitthvað sambærilegt
 Hæfni til að vinna sjálfstætt
 Skipulögð vinnubrögð
 Rík þjónustulund og samskiptahæfni
 Góð almenn tölvukunnátta
Hva�ÊveitumÊvi�Ê
 Góða sérhæfða þjálfun fyrir starfiðÊ
 SímenntunÊ
 Tækifæri til sérmenntunarÊ
 Góð laun fyrir rétta aðilaÊ
ÊÊÊÊÊÊHvernigÊs� kirÊ��Êum?Ê
Sendu umsókn þína til Bako Ísberg, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.
Þú getur sent umsókn þína á netfangið throstur@bakoisberg.is
eða hringt í Þröst Líndal í síma 825-6260.
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál.

Verkefnastjóri hjá
Rauða krossinum í Reykjavík

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið berist á netfangið siggabjork@kringlan.is
fyrir 28. október nk.

Starfssvið:
• Fjáröflun
• Utanumhald og vinna með sjálfboðaliðum
• Verkefnaumsjón
• Þróun á ungmennastarfi

Gæðastjóri
Matvælastofnun leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf
gæðastjóra. Hlutverk gæðastjóra er að stýra og þróa áfram gæðakerfi stofnunarinnar í samræmi
við gæðastaðla. Starf gæðastjóra heyrir beint undir forstjóra og er starfsstöð á aðalskrifstofu
stofnunarinnar á Selfossi.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð þekking og reynsla af vinnu við gæðakerfi
er skilyrði
• Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun og geta til að leiða
hópavinnu
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
• Drifkraftur, skipulagshæfileikar og geta til að starfa
sjálfstætt
• Samskiptafærni

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með rekstri, viðhaldi og þróun
gæðakerfis stofnunarinnar
• Skjalfesting og viðhald verkferla
• Innri úttektir og umsjón með umbótaverkefnum
• Eftirfylgni ábendinga
• Verkefnastjórnun
• Upplýsingagjöf og fræðsla til starfsmanna um
gæðastjórnun

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Gíslason, forstjóri
(jon.gislason@mast.is) og Anna Dóra Guðmundsdóttir,
mannauðsstjóri (anna.gudmundsdottir@mast.is) í síma
530 4800. Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið
starf@mast.is merkt „Gæðastjóri“. Umsóknarfrestur
er til og með 31.10.2015. Launakjör eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu,
eftirliti, fræðslu og þjónustu við
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki
og neytendur í þeim tilgangi að
stuðla að heilbrigði og velferð
dýra, heilbrigði plantna og öryggi,
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá
stofnuninni starfa 85 starfsmenn.

w w w. m a s t . i s

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

105 REYKJAVÍK

www.hagvangur.is

Hefur þú áhuga á að vinna með öflugum hópi fólks sem hluti af
stærstu mannúðarhreyfingu heims? Við leitum að verkefnisstjóra
til að vinna með okkur að hugsjónum Rauða krossins í Reykjavík.

SÍMI 520 4700

Kröfur:
• Dugnaður og áhugi á sjálfboðnu starfi
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af starfi með félagasamtökum
• Reynsla af fjáröflun
• Reynsla af starfi með ungu fólki
Nú eru spennandi tímar framundan hjá Rauða krossinum í Reykjavík
en í haust hefur fjöldi sjálfboðaliða aukist mikið. Áhugasamir sendi
umsókn til Þóris Guðmundssonar deildarstjóra Rauða krossins í
Reykjavík, thorir@redcross.is, fyrir 31. október, 2015.

Reykjavík

...nýi sölustjórinn okkar?
Hreyfing leitar að sölustjóra. Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf fyrir einstakling með leiðtogahæfileika, getu til að hrinda verkefnum í

framkæmd, hrífa fólk með sér og þörf fyrir að ná markmiðum.
Spennandi stjórnunarstarf í framsæknu fyrirtæki sem veitir fyrsta flokks upplifun og þjónustu. Sölustjóri hefur yfirumsjón með söludeild og hefur
mannaforráð. Hann er hluti af öflugu stjórnunarteymi Hreyfingar, tekur virkan þátt í markaðsstarfi og stefnumótun fyrirtækisins og tekur auk þess
beinan þátt í sölu og kynningarstarfi fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustjórnun
Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og frumkvæði
Skipulagshæfileikar,
Framúrskarandi samskiptahæfni
Mjög góð tölvufærni
Árangursdrifinn

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið hreyfing@hreyfing.is
Umsóknarfrestur er til og með 05. nóvember 2015.

Hópstjóri
vatns og jökla

Hópstjóri jarðar Sérfræðingur á
og eldgosa
sviði vatna- og
straumfræði

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir hópstjóra vatns og
jökla í fullt starf á Úrvinnslu- og rannsóknasviði til að
leiða metnaðarfullan og reyndan faghóp sérfræðinga
sem vinna að rannsókna- og þróunarverkefnum á sviði
vatna- og jöklafræði í víðum skilningi. Helsta hlutverk
hópstjórans er stuðla að þróun og eflingu faghópsins
með ábyrgri stýringu, markvissri stefnumótun og
samþættingu innan fags og utan og árangursríkri
verkefnaöflun.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir hópstjóra jarðar og
eldgosa í fullt starf á Úrvinnslu- og rannsóknasviði til að
leiða metnaðarfullan og reyndan faghóp sérfræðinga
sem vinna að rannsókna- og þróunarverkefnum á sviði
jarðskorpu- og eldfjallafræða í víðum skilningi. Helsta
hlutverk hópstjórans er stuðla að þróun og eflingu faghópsins með ábyrgri stýringu, markvissri stefnumótun
og samþættingu innan fags og utan og árangursríkri
verkefnaöflun.

Helstu verkefni
Dagleg stýring fagshópsins þar á meðal
starfsmannamál og starfsþróun
Fagleg ábyrgð á innra starfi hópsins og samstarfi við
aðra faghópa innan stofnunar sem utan hennar
Frumkvæði og forysta um málefni fræðasviðanna
Leiðandi hlutverk í öflun erlendra og innlendra
rannsóknarstyrkja og verkefna
Leiðandi hlutverk í samþættingu verkefna á
fagsviðunum
Rekstrarleg ábyrgð á málefnum fagsviðsins, þ.m.t.
áætlunar- og samningagerð og eftirfylgni með
framkvæmd þeirra
Sérfræðivinna á fræðasviðinu

Helstu verkefni
Dagleg stýring fagshópsins þar á meðal
starfsmannamál og starfsþróun
Fagleg ábyrgð á innra starfi hópsins og samstarfi við
aðra faghópa innan stofnunar sem utan hennar
Frumkvæði og forysta um málefni fræðasviðanna
Leiðandi hlutverk í öflun erlendra og innlendra
rannsóknarstyrkja og verkefna
Leiðandi hlutverk í samþættingu verkefna á
fagsviðunum
Rekstrarleg ábyrgð á málefnum fagsviðsins, þ.m.t.
áætlunar- og samningagerð og eftirfylgni með
framkvæmd þeirra
Sérfræðivinna á fræðasviðinu

Menntun og hæfniskröfur
Doktorspróf er skilyrði og er æskilegt að prófið sé á
vettvangi fræða tengdum vatna- og/eða jöklafræði
Leiðtogahæfileikar, jákvætt og lausnarmiðað viðmót
Farsæl reynsla á sviði rannsókna, þróunar og öflun
verkefna
Frumkvæði og faglegur metnaður
Færni í mannlegum samskiptum
Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn
Farsæl reynsla af stjórnun
Geta til að leiða samstarf og samþættingu
starfsmanna og verkefna
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Menntun og hæfniskröfur
Doktorspróf er skilyrði og er æskilegt að prófið sé
á vettvangi fræða tengdum hægfara jarðskorpuhreyfingum, jarðskjálfta- eða eldgosafræði
Leiðtogahæfileikar, jákvætt og lausnarmiðað viðmót
Farsæl reynsla á sviði rannsókna, þróunar og öflun
verkefna
Frumkvæði og faglegur metnaður
Færni í mannlegum samskiptum
Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn
Farsæl reynsla af stjórnun
Geta til að leiða samstarf og samþættingu
starfsmanna og verkefna
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í vatna- og
straumfræði í fullt starf á Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Í
boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Um er að ræða 100% störf og laun
taka mið af kjarasamningum ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.

Veðurstofa Íslands annast kerfisbundnar vatnamælingar
í ám, stöðuvötnum og grunnvatni, þ.m.t. mælingar á
rennsli, vatnshæð, vatnshita, aurburði og öðrum eðlisog efnafræðilegum eiginleikum vatns. Á Úrvinnslu- og
rannsóknasviði er unnið að margvíslegum verkefnum
er varða vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð auk
þess sem unnið er að þróun flóðagreininga og flóðaspáa.
Unnið er að samþættingu ofangreindra líkana við
veður-, jökla- og haflíkön eftir því sem við á. Sömuleiðis
eru stundaðar rannsóknir á grunnvatni og unnið að
kortlagningu vatnsauðlindarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með
2. nóvember nk.

Helstu verkefni
Sérfræðivinna við vatnafræði- og straumfræðilega
líkangerð, bæði hvað varðar aðferðafræði, úrvinnslu og
tengingu líkana við aðrar afurðir. Vinna við tímaraðaúrvinnslu, úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð.
Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna eftir atvikum.
Aðkoma að mótun stefnu í vatnafarsrannsóknum og
-mælingum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði
raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla í vatna- og/eða
straumfræðirannsóknum er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan
teymis og út á við
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ.á m. forritunarkunnátta
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
Góð kunnátta í landupplýsingakerfum (LUK) er kostur
Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Nánari upplýsingar um störfin veita
Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um störfin á heimasíðu
Veðurstofu Íslands undir www.vedur.
is/um-vi/laus-storf eða á www.
starfatorg.is.
Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði
starfa rúmlega 40 manns við ýmis
spennandi þróunar- og rannsóknaverkefni er tengjast m.a. veður- og
loftslagsrannsóknum, jökla- og
vatnafræði, ofanflóðum, jarðskorpuhreyfingum og eldgosum.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um
135 manns með fjölbreytta menntun og
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 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 tæknisviði, Úrvinnsluog rannsóknasviði, Fjármála- og
rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni taka
mið af þessum gildum.

www.vedur.is
522 6000

Ráðningarþjónusta

Starf á þjónustuverkstæði

TÆKNITEIKNARI

Bílasmiðurinn hf. óskar eftir að ráða fjölhæfan og lausnamiðaðan einstakling til starfa við ísetningar
og viðgerðir á WEBASTO miðstöðvum.

Raftákn Akureyri leitar eftir dugmiklum, framsæknum og
ábyrgum einstaklingi til starfa á stofu fyrirtækisins á Akureyri. Starfið felst í tækniteiknun á rafmagnssviði. Æskilegt
er að viðkomandi hafi menntun sem tækniteiknari en góð
kunnátta og reynsla af vinnu á Revit og AutoCad er skilyrði.

Leitað er að einstaklingi með menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur
· Menntun á sviði bifvélavirkjunar, vélvirkjunar
eða bílasmíði mikill kostur

· Stundvísi og heiðarleiki

· Reynsla af sambærilegu starfi kostur

· Góð enskukunnátta

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
Bílasmiðurinn hf er innflutningsog smásölufyrirtæki sem m.a. selur
og þjónustar Webasto miðstöðvar.

Raftákn er verkfræðistofa á rafmagnssviði staðsett á
Akureyri og í Reykjavík en verkefnin eru um landið allt.
Starfsmenn eru nú 25 talsins.

· Almenn tölvukunnátta

Bíldshöfða 16

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri
Raftákns, Árni V. Friðriksson í síma 464 6404 á skrifstofutíma eða í 864 6404. Umsóknir skulu berast til Raftákns
Glerárgötu 34, 600 Akureyri bt. Árna V. Friðrikssonar eða
avf@raftakn.is fyrir 26. október 2015.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Sími 567 2330

Netfang: bilasmid@itn.is
Bíldshöfða 16

Sími 567 2330

Netfang: bilasmid@itn.is

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Öflugir starfsmenn

Mj

á verkstæði, í verslun og í vöruafgreiðslu

Við leitum að drífandi einstaklingum með mikla þjónustulund og vilja til
að vaxa í starfi. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu með
ýmsan vökva- og loftbúnað, drifbúnað, legur, lagnaefni og skyldar vörur.
Verkstæði Landvéla sérhæfir sig í viðgerðum og viðhaldi á vökvabúnaði,
vökvadælum og mótorum.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf hjá öflugu fyrirtæki sem starfar
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk iðnfyrirtæki og athafnalíf.
Umsóknir merktar því starfi sem sótt er um ásamt ferilskrá sendist fyrir
25. október á landvelar@landvelar.is

Landvélar ehf. voru stofnaðar árið
1967 og sinnir þjónustu við sjávar
útvegs og framleiðslufyrirtæki, stór
iðjuna, orkufyrirtæki og fjölmarga
verktaka og nýsköpunarfyrirtæki.
Kjarnastarfsemin er þjónusta og ráð
gjöf varðandi flæðidrifinn há og lág
þrýstan drif og stjórnbúnað.
Við störfum á krefjandi markaði og
leggjum til grundvallar áreiðanleika,
þekkingu, gæði og þjónustu.

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi • Sími 580 5800 • www.landvelar.is
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Bílaviðgerðir
Starfsmaður óskast
Bílaviðgerðarmaður óskast til starfa hjá MAX1, Bíldshöfða 5a í Reykjavík.
Líflegt og skemmtilegt starf hjá MAX1 Bílavaktinni

Stutt lýsing á starfi

Vinnutími:

• Vinna við bílaviðgerðir
• Vinna við dekkjaþjónustu

Alla virka daga frá 8:00-17:15
Laugardaga skv. vaktaplani frá kl. 9:00 - 13:00.

Hæfniskröfur:
• Leitum að manni með reynslu af
bílaviðgerðum m.a. smurningu,
bremsuviðgerðum og dekkjaskiptum
• Menntun og eða nemi á bílasviði er kostur
• Gilt bílpróf
• Góða þjónustulund
• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
• Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
• Íslensku- og enskukunnátta

Við leitum að öflugum starfsmanni sem þar
að geta hafið störf sem fyrst. Nú er tækifærið
Sæktu um í dag, við bíðum eftir þér.
Þú sækir um á netinu:
http://www.max1.is/is/um-max1/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 31. október 2015.

F

Atvinnu- og
þróunarstjóri
Laus er til umsóknar staða atvinnu- og
þróunarstjóra Fjarðabyggðar. Um nýtt
stöðugildi er að ræða sem heyrir undir
bæjarstjóra.
Starfssvið:
• Stýring atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefna með
áherslu á hafnsækna starfsemi sveitarfélagsins.
• Stefnumótun vegna atvinnuþróunarverkefna.
• Markaðs-, kynningar- og gæðamál er tengjast
hafnsækinni starfsemi.
• Greining, úttektir og tillögugerð varðandi innviði
samfélagsins.
• Samskipti við fyrirtæki, félagasamtök, íbúa og
aðra hagaðila vegna atvinnumála.
• Aðkoma að skipulagsmálum sem lýtur að atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla og þekking á atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefnum.
• Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrarog fjárhagsáætlana.
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi hæfni í bæði mannlegum samskiptum
og miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli.
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í
atvinnulíﬁ og þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um
4.800 talsins í sex byggðarkjörnum.
Sjá nánar á www.fjardabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.
Launakjör taka mið af launakerﬁ sviðsstjóra hjá sveitarfélaginu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja
um stöðuna.
Upplýsingagjöf til umsækjenda og móttöku umsókna
annast Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri, í síma
470 9000 eða á pall.b.gudmundsson@fjardabyggd.is.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi í starﬁð. Tekið er við umsóknum merktum
„Atvinnu- og þróunarstjóri“ á áðurnefndu netfangi eða
bréﬂeiðis á Fjarðabyggð, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð,
póststimplað 30. október í síðasta lagi.

FJAR� ABYGG�
fjardabyggd.is

MAX1 Bílavaktin, Bíldshöfða 5a, 110 Reykjavík, sími 515 7190

| www.max1.is

| brimborg@brimborg.is
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Við leitum að
fluggáfuðu fólki

Við óskum eftir einstaklingum sem eru skipulagðir, hafa góða samskiptahæfileika,
lipra og þægilega framkomu og geta unnið sjálfstætt.
Umsjónarmaður
flugupplýsingakerfa Isavia

Starfið felst í því að hafa umsjón með nýju flugupplýsingakerfi með sérstakri áherslu
á Keflavíkurflugvöll. Umsjónarmaður flugupplýsingakerfa mun bera ábyrgð á gögnum og
gagnagæðum og gegnir lykilhlutverki við innleiðingu, uppfærslur og breytingastjórnun. Góð
tækni- og tölvukunnátta er skilyrði. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur og reynsla af
störfum á flugvelli er æskileg.
Isavia notast meðal annars við Airport Operational Database (AODB) gagnagrunn fyrir
flugupplýsingar, Flight Information Display System (FIDS) skjáupplýsingakerfi, Resource
Management System (RMS) fyrir úthlutun flugvélastæða og fleiri kerfi.

Hópstjóri
Rekstrarstjórnstöðvar

Starfið felst í daglegri stjórnun rekstrarstjórnstöðvar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.
Hópstjóri ber ábyrgð á vaktaskipulagi, skráningum og gögnum og hefur umsjón með
langtímaáætlunum og skipulagi. Hann er tengiliður Isavia við flugafgreiðsluaðila og sér um
eftirfylgni úrbóta og athugasemda við rekstur flugstöðvarinnar. Gerð er krafa um góða
tæknikunnáttu og háskólamenntun sem nýtist í starfi. Reynsla af stjórnunarstörfum og
störfum á flugvelli er kostur.
Rekstrarstjórnstöð samhæfir, stýrir og hefur eftirlit með daglegum rekstri Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar, hússtjórnarrekstri, búnaði og kerfum ásamt því að sinna stæðisúthlutun
fyrir flugvöllinn í heild.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson,
deildarstjóri eignaumsýslu: saevar.gardarsson@isavia.is
og www.isavia.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2015

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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Leitum að frábærum starfsmanni til
útkeyrslu og sölustarfa.
Þarf að vera þægilegur í samskiptum og
samviskusamur. Þarf að geta byrjað fljótlega.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Vinsamlega sendið umsóknir á: core@core.is

Lagerstarf - sölumaður

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Marbakka
· Stuðningsaðili í leikskólann Rjúpnahæð
· Sérkennslustjóri í leikskólann Rjúpnahæð
· Leikskólakennari í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Heildsala á höfuðborgarsvæðinu auglýsir
eftir starfsmanni á lager, við útkeyrslu og
sölumennsku.
Áhugasamir sendi ferilskrá á
atvinna@ibokhald.is fyrir 21. október.

Trésmiðir
Gler og brautir setja upp svalalokanir
fyrir einstaklinga og byggingarverktaka.
Okkur vantar trésmiði til starfa sem fyrst.
Um framtíðarstörf að ræða.
Umsækjendur vinsamlegast
sendið okkur umsókn
ásamt ferilsskrá á gs@cover.is

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
· Starfsmaður í dægradvöl í Álfhólsskóla
· Forfallakennari í Kársnesskóla

Fjölbreytt og spennandi
störf í skemmtilegu
vinnuumhverfi

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

Ás styrktarfélag leitar eftir starfsmönnum til að aðstoða fatlað fólk sem býr í heimahúsum. Um er að ræða fullt starf og
hlutastörf í vaktavinnu, strax eða eftir nánara samkomulagi.
Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.
Frekari upplýsingar veitir Hrafnhildur Þórðardóttir í síma
859-5912. Atvinnuumsókn sendist á
hrafnhildur@styrktarfelag.is.

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eflingar.

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ ÖFLUGUM
LIÐSMÖNNUM TIL STARFA.
Hafnarfjörður

Skútuvogur

Vöruhús

Viljum ráða metnaðarfullan
og þjónustulundaðan
sölumann í verkfæra- og
festingadeild.

Viljum ráða þjónustulundaða
starfsmenn í pípulagnadeild
og í afgreiðslu á kassa.

Viljum ráða röska
starfsmenn í vöruhús okkar í
Holtagörðum og Kjalarvogi.

Vantar starfsfólk í
helgarafleysingar í
Grafarholti og Skútuvogi

Um er að ræða framtíðarstarf og
þarf viðkomandi að hefja störf
sem fyrst.

Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að hefja
störf sem fyrst.

Um er að ræða almenn
afgreiðslustörf í verslun,
málningardeild og
timburráðgjöf.

Ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla og þjónusta við
viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Ábyrgðarsvið
• Meðhöndlun vara, móttaka og
tínsla í pantanir
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þekking á pípulagnaefni
æskileg
• Sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Hæfniskröfur
• Lyftarapróf er kostur
• Sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að hefja
störf sem fyrst.
Ábyrgðarsvið
• Sala, afgreiðsla og þjónusta
við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf
Hæfniskröfur
• Þekking á byggingavörum
æskileg
• Sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Helgarvinna

Húsasmiðjan leggur metnað sinn
í að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru

Umsóknir berist fyrir 20. okt í netfangið umsokn@husa.is
Vinsamlegast merkið í umsókn hvaða starf sótt er um.

eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

H L U T I A F BY G M A

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

LANGAR ÞIG
AÐ BYGGJA UPP
LJÓSLEIÐARANN
MEÐ OKKUR?
—— Sérfræðingur
Gagnaveita Reykjavíkur leitar að sérfræðingi fyrir afhendingar, til
uppbyggingar á Ljósleiðaranum. Ljósleiðarinn er dreifikerfi fjarskipta
fyrir heimili og fyrirtæki sem veitir gæðasamband sem styður við
nútímakröfur.
Hvert væri þitt hlutverk?
Sérfræðingur mun starfa náið með afhendingarstjórum okkar við
áætlanir og framkvæmdir. Helsta ábyrgð er þróun ferla og vinnuaðferða
að aðstoð viðskiptavini Ljósleiðarans, hönnun teikninga, korta og fleiri
gagna fyrir framkvæmdir auk reksturs og náins samstarfs með verktökum Ljósleiðarans.
Þú þarft helst að vera með iðn- eða háskólamenntun sem nýtist í starfi,
hafa reynslu af teymisvinnu, geta skipulagt þig, unnið faglega að málum og verið snögg/ur að læra.

—— Tæknifulltrúi
Gagnaveita Reykjavíkur óskar eftir þjónustulunduðum tæknifulltrúa
til að veita viðskiptavinum okkar þjónustu tengda Ljósleiðaranum.
Þetta hlutverk tilheyrir þjónustudeild okkar, sem aðstoðar bæði heimili
og fyrirtæki.
Hvert væri þitt hlutverk?
Þú verður hluti af þjónustuteymi sem ber ábyrgð á tækniþjónustu við
viðskiptavini Ljósleiðarans ásamt samskiptum við verktaka og fjarskiptafélög. Þú þarft að hafa áhuga á tækni, vilja til að veita góða
þjónustu, vera fær í samskiptum, þekkja netbúnað og tölvur og geta
unnið í teymi.

Störfin bjóða upp á fín laun, þægilega vinnuaðstöðu, gott mötuneyti, skemmtilega
og hæfa samstarfsfélaga sem og stjórnendur.
Við erum með vel mótaða jafnréttisstefnu og tökum vel á móti bæði konum og körlum.
Sótt er um störfin á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur: starf.or.is/gagnaveitan/.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2015.
Ef þú vilt aðeins forvitnast um störfin sendu þá endilega póst á Bryndísi Ernstsdóttur
mannauðsráðgjafa á netfangið starf@gagnaveita.is.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun
jafnréttismála árið 2015.
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Sölumaður
Blue Water Shipping er alþjóðleg flutningsmiðlun með höfuðstöðvar í Esbjerg í
Danmörku. Blue Water Shipping opnaði skrifstofu sína í Reykjavík árið 2012.

Sölumaður - Löggiltur fasteignasali
Góðmenn fasteignasala óskar eftir löggiltum
fasteignasala til sölustarfa.
Fyrirtækið er traust og framsækið skipað frábæru
starfsfólki með áratuga reynslu.
Tekjumöguleikar eru góðir fyrir duglegan starfskraft.
Reynslu ekki krafist.
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn á box@frett.is
merkt „Fasteignasali“

Umfang starfseminnar hefur aukist jafnt og þétt og því
auglýsum við eftir sölumanni til starfa

Starfið felur í sér:
» Ábyrgð á sölu
» Heimsóknir til viðskiptavina, eftirfylgni, gerð söluskýrslna og önnur samskipti við viðskiptavini
» Vinnu við tilboðsgerð og samninga, og þátttöku í uppbyggingu á sölu og þróun

Blue Water býður þér:
» Áhugavert og óformlegt starfsumhverfi þar sem þú hefur
mikil áhrif á daglega starfsemi.
» Fyrirtækjamenningu sem við erum stolt af.
» Að vera hluti af kraftmiklu starfsliði með mikla reynslu
» Kost á að skapa og virkja þitt framtak innan fyrirtækisins

Hæfniskröfur
»
»
»
»
»
»

Reynsla af sölu- og markaðsstörfum
Almenn góð þekking á flutningsmiðlun
Geta til að vinna í alþjóðlegu umhverfi
Dugnaður og áhugi, hæfni og öryggi
Geta talað, lesið og skrifað á íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta og bílpróf

Umsóknir óskast sendar ásamt starfsferilsskrá merktar:
Blue Water Shipping EHF
Fornubúðir 5, 220 Hafnarfjörður
Berist til: Magnusar Joensen
Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk
merktar: Sölumaður

Starf í Flóaskóla grundvallast af því lífsviðhorfi að mæta
hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur svo hann fái
tækifæri til þess að vaxa og dafna og vera besta útgáfan
af sjálfum sér. Skólinn starfar eftir uppbyggingarstefnunni
og Olweus áætlun gegn einelti. Í skólanum er góður starfsandi og starfsfólk vinnur markvisst að skólaþróun og því er
Flóaskóli góður staður fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á að
vinna metnaðarfullt starf með nemendum.
Í Flóaskóla eru 93 nemendur í 1.-10. bekk. Flóaskóli er
staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, sem er í 10 - 15 mín.
akstursfjarlægð frá Selfossi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari skilyrði
• Reynsla af starfi með nemendum með námsörðugleika
æskileg
• Góð færni í lestarkennslu skilyrði
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Jákvæðni og áhugi
• Þekking á Uppbyggingastefnunni og Olweus kostur og
vilji til að vinna samkvæmt þeirri hugmyndafræði skilyrði
• Hreint sakavottorð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands
vegna Félags grunnskólakennara.

Frekari upplýsingar um starfið veitir
framkvæmdastjóri, Magnus Joensen í síma
510 4489

Starfið er laust frá og með 1. nóvember en hægt er að
semja um að hefja störf síðar ef þörf krefur.

Umsóknarfrestur er til 26/10-2015

Frekari upplýsingar um fyrirtækið og starfið má nálgast á heimasíðu okkar www.bws.dk og þar er einnig
hægt að senda inn umsókn um starfið.

Flóaskóli leitar að kennara með góða færni í lestarkennslu
til að vinna með nemendum með námsörðugleika.
Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Ráðningarform.: Ótímabundin ráðning.
Umsóknarfrestur: Til 30. október 2015.
Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Anna Greta Ólafsdóttir skólastjóri í síma 859-3460.
Umsóknir skal senda á netfangið annagreta@floaskoli.is

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

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Þjónusturáðgjafi
í þjónustudeild
Samskipa
Starfssvið
Samskip leita að áhugasömum, jákvæðum og
metnaðarfullum starfsmanni til að veita viðskiptavinum félagsins þjónustu og ráðgjöf við flutninga.
Þjónusturáðgjafi er tengiliður viðskiptavina og ber
ábyrgð á að þjónustan til þeirra sé ávallt til fyrirmyndar. Það er mikilvægt að þjónusturáðgjafi hafi
ríka þjónustulund, sé sjálfstæður og sýni frumkvæði í öllum störfum sínum.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur
sambærileg menntun
• Góð tölvuþekking
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 25. október nk.

Saman náum við árangri

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Starfið felur í sér:
• yfirumsjón með reiknishaldi
• gerð fjárhagsáætlana
• yfirsýn yfir tekjur félagsins
• vera stjórnum starfseininga til ráðgjafar um rekstur og fjármál
• launavinnslur og samskipti við launþega

Við leitum að einstaklingi sem:
• hefur háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, rekstrarfræði, hagfræði eða verkfræði
• hefur reynslu af rekstri og fjármálastjórnun
• þekkingu á fjármagnskostnaði og fjármögnunarleiðum
• getur ástundað frumkvæði í starfi, vönduð og öguð vinnubrögð

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

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

KFUM og KFUK leita að fjármálastjóra í 100% starf fyrir samtökin.

Félagið býður upp á:
• fjölbreytt og áhugavert starfsumhverfi þar sem þú getur haft mikil áhrif á daglega starfsemi
• lifandi starf hjá metnaðarfullum æskulýðssamtökum
• sveigjanlegan vinnutíma
• þátttöku í fjölbreyttri liðsheild sem þjónar öflugum hóp sjálfboðaliða

Eiginleikar:
• Rík þjónustulund og fáguð framkoma
• Afburða samskiptahæfileikar
• Jákvæðni, dugnaður og frumkvæði
• Reglusemi og góð ástundun

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Fjármálastjóri KFUM og KFUK

Umsóknir berist Tómasi Torfasyni,
framkvæmdastjóra, á tomas@kfum.is,
sem veitir jafnframt nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til 27. október.

www.kfum.is

KFUM og KFUK (Kristilegt félag ungra manna
og kvenna) er æskulýðshreyfing sem hefur að
markmiði að stuðla að heilbrigði mannsins til
líkama, sálar og anda. Aðferðafræðin er aðferð
Jesú Krists: Að mæta hverri manneskju af
umhyggju, kærleika og virðingu.

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.
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Leitum að frábærum starfsmanni til
útkeyrslu og sölustarfa.
Þarf að vera þægilegur í samskiptum og
samviskusamur. Þarf að geta byrjað fljótlega.
Vinsamlega sendið umsóknir á: core@core.is

Húsvörður
Húsfélagið að Boðagranda 7 í Reykjavík vill ráða húsvörð,
í húsinu eru 60 íbúðir. Verkefni húsvarðar eru:
• Þrif á sameign
• Almenn umhirða húss, lóða 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. Hluti af kjörum
húsvarðar er afnot af húsvarðaríbúð. Lögð er áhersla að húsvörður
sé jákvæður að eðlisfari og jákvæður í samskiptum.
Starfshlutfall er 50%
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum
berist til: Blokkir.is, Álfabakka 12, 109 Reykjavík
Umsóknafrestur er til og með 2. nóvember 2015

Vanur kranamaður
óskast sem fyrst
MótX óskar eftir því að ráða vanan kranamann til
starfa sem fyrst. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Hægt er að senda inn umsókn á
tölvupóstfangið motx@motx.is
eða hafa samband við Þröst
í síma 696-4644

Auglýsing um skipulagsmál í
Sveitarfélaginu Hornafirði
Bæjarráð Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 21. júlí 2015 breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2012-2030.

Aðalskipulagsbreyting Hof Öræfum
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi 2012-2030 felur í sér að;
Stækka a.vinnusvæði, um 15 ha. svæði fyrir verslun og
þjónustu.
Gert er ráð fyrir að afmarka íbúðarsvæði norðan Hringvegar
ofan við félagsheimilið Hofgarð, um 7 ha. að stærð.
Breytingartillagan er ekki matsskyld og því ekki háð lögum
um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Hins vegar verður
gerð almenn grein fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingartillögu á umhverfið í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.
Umrætt svæði er skilgreint sem landbúnaðarsvæði í
aðalskipulagi sveitarfélagsins. Sveitarfélagið óskaði eftir því
að landbúnaðarráðherra staðfesti breytingu á landnotkun
að Hofi. Staðfesting frá ráðherra barst sveitarfélaginu
14. október þar sem hann heimilar breytingu á landnotkun á
tveimur landspildum A og B að Hofi Öræfum.

Deiliskipulag Hof Öræfum
Bæjarstjórn samþykkti tillögu að nýju deiliskipulagi á fundi
sínum 3. september 2015.
Markmið með gerð deiliskipulagsins eru fyrirhugaðar
framkvæmdir á uppbyggingu mannvirkja í tengslum við
landbúnaðarstarfsemi og auka ferðaþjónustu á jörðinni.
Skipulagssvæðið skiptist í tvö meginsvæði A og B þar sem
byggja á upp á áður óbyggðu landi. Að auki er fyrirhuguð
stækkun og endurnýjun íbúðar og útihúsa við Hof.
Deiliskipulagstillagan er auglýst samhliða breytingu á
aðalskipulagi sveitarfélagsins 2012-2030.
Aðalskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til
kynningar hjá Skipulagstofnun.
Aðal-og deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verða
einnig til kynningar í Ráðhúsi sveitarfélagsins að Hafnarbraut 27, 270 Höfn frá 16. október til 28. nóvember 2015 og á
heimasíðu sveitarfélagsins wwww/hornafjordur.is/
stjórnsýsla – skipulag í kynningu.

Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogur | sími 898 8872 | www.motx.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við aðal- og deiliskipulagstillöguna.

Spennandi tækifæri í Kringlunni
Rótgróin og glæsileg verslun
á besta stað í Kringlunni til sölu
Einfaldur og góður rekstur. Góð viðskiptasambönd,
þekkt merki og eigin innflutningur að mestu en gott rými
til að bæta nýjum merkjum eða vörulínu við.
Verslunin sérhæfir sig í sölu á töskum, fylgihlutum og
kvenfatnaði en einnig tilvalið fyrir þá sem vilja koma á
framfæri öðrum vörum eða nýjum hugmyndum.
Jólin eru handan við hornið og því
spennandi og góðir tímar framundan
Þægileg og auðveld kaup
Áhugasamir geta óskað eftir frekari upplýsingum með
því að senda tölvupóst á; kringlanverslun@gmail.com

Útboð GRU-02

Tengivirki Grundarfirði,
jarðvinna
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna tengivirkis í
Grundarfirði.
Verkið felur í sér gerð aðkomuvegs að fyrirhuguðu
tengivirki auk jarðvinnu undir steyptar undirstöður og
bílaplan. Tengivirkið verður staðsett á Lambakróarholti við
Grundarfjörð.
Helstu verkliðir eru:
• Gröftur fyrir aðkomuvegi, húsgrunni og bílaplani
• Losun á föstum jarðlögum í húsgrunni, bílaplani
og aðkomuvegi
• Vegfylling auk fyllingar undir sökkla og bílaplan
• Yfirborðsfrágangur aðkomuvegs
Verkinu skal að fullu lokið 29. mars 2016.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, frá og með mánudeginum
19. október 2015.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112
Reykjavík, fyrir kl. 10:30 föstudaginn 30. október 2015, þar
sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 28. nóvember
2015 og skal skila skriflega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar
Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið
skipulag@hornafjordur.is.

Deildarstjóri fræðslufrístunda og menningarmála.

Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson
Skipulags- og byggingafulltrúi

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi
og metnaðarfullan einstakling til starfa.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að
Gránugötu 24, Siglufirði 580, eigi síðar en mánudaginn 2. nóvember
2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, deildarstjóri
stjórnsýslu- og fjármála, netfang olafur@fjallabyggd.is sími 464 -9100
eða Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, netfang gunnarb@fjallabyggd.is

Eskifjörður
132 kV jarðstrengir
Jarðvinna og lagning
Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðsgögnum
SR2-01.

Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál,
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun á sviði menntamála og
stjórnsýslu. Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála
er æskileg. Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og
hæfni í stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun
starfsmanna og umsjón með verkefnum. Sjálfstæð vinnubrögð,
frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum eru
nauðsynlegir kostir. Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Útboð SR2-01

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu 132 kV háspennustrengja,
sem samanstanda af þremur einleiðurum. Annars vegar um að
ræða um 1200 m leið frá tengivirki á Eskifirði að endastæðu
sunnan Eskifjarðar og hins vegar um 270 m leið frá sama tengivirki
að endastæðu norðan Eskifjarðar.

ÚtboðFYRIRSAGNIR
– Matur
KNAPPAR
Hafnarfjarðarbær
óskarÍeftir
tilboðum í framleiðslu og
ALLTAF
HÁSTÖFUM
framreiðslu á mat fyrir mötuneyti eldri borgara við

Hjallabraut
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Sólvangsveg
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9,5 p á 11mat.
p
Samningstími
er fjögur
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ákvæða um upp
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-20. Brjóta
með auka
línubili.
Útboðsgögn er hægt að nálgast endurgjaldslaust á
heimasíðu
Hafnarfjarðarbæjar,
Haus auglýsingarinnar
helst www.hafnarfjordur.is.
óbreyttur en hæð þeirra
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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,

Helstu magntölur eru:
Aðkomuleiðir
Gröftur, söndun og yfirfylling
Losun klappar
Útdráttur strengs og ljósleiðara í skurð og rör
Ídráttarrör
Frágangur yfirborðs

900 m
1.470 m
150 m
1.470 m
510 m
1.470 m

Strengleiðin þverar m.a. lagnir, skurði og vegi, ásamt Eskifjarðará.
Útlögn og frágangi strengja skal lokið 20. desember 2015 og
yfirborðsfrágangi 31. maí 2016.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets,
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 14. október
2015.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
fyrir kl. 10:00 föstudaginn 30. október 2015 þar sem þau verða
opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
birgisdóttir
Löggiltur
fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

brandur
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
897 1401

4
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
844 6447

Héðinn birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Ingimar
Guðmundsson Ingimarsson
Aðstoðarmaður Hrl.
fasteignasala
519 5501
897 5930

103
m2.

OPIÐ
HÚS

Þórunn
Sigurðardóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala
778 7707

3-4
herb.

Vilborg G.
Hansen
Löggiltur
fasteignasali
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
781 5151

Úlfar Þór
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali
897 9030

519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali
864 8808

Gísli elí
Guðnason
Aðstoðarmaður
fasteignasala
698 5222

Axel
birgitta
irgitta
Axelsson
Ásgrímsdóttir
Aðstoðarmaður Ritari
fasteignasala
519 5500
820 6478

María Mjöll
Guðmundsdóttir
Ritari
519 5500

96-182
m2.

Opið hús þriðjudaginn 20. okt. kl. 17:30 - 18:00

Kleppsvegur 34
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 4 hæða fjölbýlishúsi við Kleppsveg í Reykjavík. Eignin er
skráð 103 fm sem skiptist í 94,8 fm íbúð og
tvær geymslur 5 fm og 3,2 fm. Rúmgóð stofa
og 3 svefnherbergi. Gott útsýni.

Verð: 29.900.000
OPIÐ
HÚS

3
herb.

Héðinn

Fasteignasali

848 4806

90.9
m2.

Opið hús laugardaginn 17. okt kl. 12:00 - 16:00

Holtsvegur 23-25 - AÐeInS 4 ÍbÚÐIr eFtIr!
Opið hús sunnudaginn 18. okt. kl. 15:30 - 16:00

Framnesvegur 22
Fyrir þá sem vilja búa í Vesturbænum.
Áhugavert og spennandi raðhús að Framnesvegi
22 í Vesturbæ Reykjavíkur. Þrjú svefnherbergi,
stofa og eldhús í alrými á miðhæð, útgengi út í
garð bakatil.

Verð: 41.900.000

Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala

Sölusýning á glæsilegum 3ra-4ra herbergja íbúðum Með
bílageymslu, íbúðinar skilast fullbúnum án gólfefna. Íbúðinar eru
frá 96-182 m2 með góðum svölum.

844 6447
Úlfar Þór

-Íbúðirnar eru tilbúnar nú þegar eða á næstu vikum-

897 9030

Verð frá: 37.200.000

Fasteignasali

Þóra

Fasteignasali

777 2882
Gísli elí

Aðstoðarmaður
fasteignasala

698 5222

HRAUNGATA 3 • URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ
Stærð frá 80 fm – 148 fm
2ja til 5 herbergja
OPIÐ HÚS frá kl. 12:00 –16:00
laugardaginn 17. október
Allir velkomnir

4 Rúmgott sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
FRUM - www.frum.is

4 Húsið er fjórar hæðir með lyftu
4 Íbúðir afh. fullbúnar að innan og utan, án gólfefna
4 Vandaðar innréttingar
4 Frábært útsýni – sjón er sögu ríkari
4 Afhending janúar/mars 2016
4 Verð frá kr. 32,9 millj. – 56,9 millj.
Söluaðili:

Sími: 569 7000

www.miklaborg.is

Byggingaaðilar:
G. Leifsson ehf og Þrastarverk ehf

Söluaðili:

Söluaðili:

Sími 520 7500

www.hraunhamar.is

Sími 520 2600
www.as.is
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Opið hús

18.okt KL 13:00 - 13:30

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

Fiskverslun Hafnarfjarðar

Verð Tilboð

Sala fasteigna frá

5889090
9090.•www.eignamidlun.is
www.eignamidlun.is. •Grensásvegi
Grensásvegi1111. 108
• 108Reykjavík
Reykjavík
588

Skólavörðustígur 16

– Penthouse og gistiheimili
Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Frostafold 6
Fjölbýli
101 fm

112 Reykjvaík

Falleg íbúð í lyftuhúsi með frábæru útsýni til
suðurs. Þrjú svefnherbergi, þvottahús í íbúð
4 herb
og stórar suður svalir.

32.900.000.-kr

897 1533

david@fr.is

Domusnova kynnir: Fjárfestingartækifæri í verslunarrekstri.
Um er að ræða rekstur Fiskverslunar Hafnarfjarðar að Helluhrauni 16 í Hafnarfirði.
Verslunin er staðsett í leiguhúsnæði mitt á milli verslunar Bónus og Vínbúðarinnar.
Tilvalin fjárfesting fyrir þá sem vilja fara í sjálfstæðan rekstur.
Nánari upplýsingar veita Þórarinn Jónsson Hdl. löggiltur fasteignasali á thorarinn@domusnova.is og
Hafsteinn Kristinsson S: 693-1273 eða haffi@domusnova.is

Stærsti fasteignavefur landsins

www.domusnova.is

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Gullfalleg 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð með glæsilegu
fjalla-, sjávar- og borgarsýn frá báðum hæðum. Útsýni frá stofu er til
suðurs, vesturs og norðurs. Tvennar svalir, stórar stofur, vandaðar
innréttingar og einkalyfta. Á fjórðu hæð er 183,1 fm gistiheimili með
átta herbergjum, þremur baðherbergjum og tveimur eldhúsum.
Um er að ræða tvær eignir sem seljast í einu lagi. Heildarstærð er
392 fm. Verð 209 millj.
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson hagfræðingur og
löggiltur fasteignasali í síma 895-8321.

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960 1985

fasteignir.is

á

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

| AtvinnA |
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Seltjarnarnes - sjávarlóð
Eign í sérflokki á einstökum útsýnisstað

Norðurbakki 1 – Hafnarfjörður

Við sjávarbakkann veitingastaður

Glæsilegt nýtt vandað 370 fm. húsnæði á jarðhæð (sjávarendi)
í þessu vandaða húsi í göngufæri við miðbæ Hafnarfjarðar,
t.d. tilvalin eign fyrir veitingastað ofl. Laust strax.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Stakkahraun 1 – Hafnarfjörður
– Mónuhúsið - Til leigu

Stórglæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Hrólfsskálavör.
Víðáttumikils útsýnis nýtur úr flestum rýmum hússins
og verulega aukin lofthæð er í stórum hluta þess. Stórir
gluggafletir vísa að sjó, með rennihurðum út á verandir
og svalir. Eignin er 572,0 fm að stærð með innbyggðum 58,7 fm bílskúr, hönnuð að innan og utan af arkitektunum Steve
Christer og Margréti Harðardóttur hjá Studio Granda, sem einnig hönnuðu lóð og þakgarð. Allar sérteikningar, t.d. af
innréttingum eru fyrirliggjandi.
Um er að ræða nýbyggingu sem skilast fullfrágengin að utan með fullfrágenginni lóð, en að innan skilast húsið tæplega
tilbúið undir innréttingar. Þó eru komin vönduð gólfefni á stóran hluta hússins, terrazzo.
Lóðin er afar glæsileg með veröndum, stéttum, innkeyrslu
og hlöðnum veggjum úr íslensku grágrýti. Hitalagnir eru
undir veröndum, stéttum og innkeyrslu. Stór steyptur heitur
pottur er á baklóð auk gufubaðshúss með sjávarútsýni og
útisturtu. Þakgarður hússins er fullfrágenginn með
harðviðargólfum, heitum potti og útisturtu.
Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali,
netfang: gtj@fastmark.is

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.

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

Til leigu gott 500 fm. atvinnuhúsnæði/verslunarhúsnæði
á jarðhæð.
Mikið auglýsingargildi. Frábær staðsetning og aðkoma.
Tilvalin eign fyrir veitingastað ofl. Laust strax.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Op

ið

hraungata 1 - garðabær
TIL SÖLU OG SÝNIS Í DAG, VANDAÐ FJÖLBÝLISHÚS
Á GÓÐUM ÚTSÝNISSTAÐ Í NÝJU HVERFI Í GARÐABÆ

hú

sí

da

gf

rá

kl.

12

Hraungö

t

u1
í Garðabæ
byggja
Pétur og K
ristinn ehf.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 12-16

3ja og 4ra herbergja íbúðir, 118 – 176 fm að stærð
Hraungötu 1 í Garðabæ byggja Pétur og Kristinn ehf. Húsið átta íbúða lyftuhús á fimm hæðum með bílskýli. Á hverri hæð eru tvær íbúðir nema á þeirri fyrstu og á þeirri fimmtu. Á fyrstu hæð er ein íbúð með góðri
verönd og á fimmtu hæð er ein þriggja herbergja íbúð með þaksvölum. Húsið er hannað af teiknistofu Ingimundar Sveinssonar með nútíma þægindi og gæðakröfur að leiðarljósi þar sem áhersla er lögð á gæði
byggðarinnar og aðlaðandi umhverfi. Skipulag Urriðaholts er unnið frá grunni með sjálfbæra þróun og virðiðngu fyrir umhverfi í huga. Nýjar leiðir hafa verið farnar til að ná því markmiði , svo sem með ákveðnu
skipulagi í landmótun , gatnahönnun og meðhöndlun yfirborðsvatns. Byggingu grunn- og leikskóla í Urriðaholti, á vegum Garðabæjar er að hefjast.
Þrjá íbúðir eftir, óseldar! 3ja og 4ra herbergja íbúðir140 – 176 fm að
stærð. Bjartar íbúðir, gólfhiti , góð hljóðeinangrum á milli íbúða,
stórar svalir og stæði í opnu bílskýli.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna skv sölu- og skilalýsingu.
Innréttingar eru Schmidt frá Parka Dalvegi. Tækin eru AEG frá
Ormson og blöndunartæki og önnur hreinlætistæki frá Tengi og
flísar frá Vídd.
Bogi Pétursson 699 3444 bogi@heimili.is

Verð frá 49.8 m – 62.9 m

Bárður H. Tryggvason s. 896 5221 bardur@valholl.is

-16
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GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Safamýri 83

Við sýnum allar eignir sjálf
ERUM Á FACEBOOK

kjallari

460 6060

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Til Sölu Húsnæði Keilunnar Akureyri
Sveinbjarnargerði, Eyjafirði

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 18.okt. frá kl: 14:00 til 14:45

Jónsbær í Fljótshlíð
Opið hús, laugardag 17. okt. frá kl. 14:00-15:00

Tvö sumarhús samtals 61,3 m² annað er 36 m² og 25,3 m²
torfbær á 1,3 ha eignarlóð úr landi Torfastaða í Fljótshlíð.Mikið
útsýni er til allra átta og náttúrufegurð; Þríhyrningur í norðri,
Tindfjöll, Mýrdalsjökull, Eyjafjallajökull í austri og Vestmannaeyjar í suðri. Nánari upplýsingar gefur Þóroddur lögg.fasteignasali í síma 868-4508/ thoroddur@gardatorg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

Falleg og þónokkuð endurnýuð
2ja herbergja
Baðherbergi og baðkar
endurnýjað 2014
Sér inngangur
Frábær staðsetning

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð:

24,9 millj.

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

Um er að ræða sveitahótel á fallegum útsýnisstað gegnt Akureyri. Húsin eru tvö með gistingu
fyrir allt að 71 manns í 33 herbergjum, öll með sér baðherbergi, sjónvarpi og síma. Í stærra húsinu er góð ráðstefnu- og fundaraðstaða og veislusalur fyrir allt að 100 manns. Innbú fylgir með í
kaupunum. Húseignirnar eru samtals 1.354 fm að stærð og standa á eignarlandi.

Til sölu er húseignin að Hafnarstræti 26 Akureyri, 1056 fm ásamt
föstum búnaði s.s. keilubrautum, innréttingum ofl.
Óskað er eftir tilboðum í eignina og skulu þau berast eigi síðar en
fyrir lok dags 30. Október 2015
Frekari upplýsingar veitir: Arnar Birgisson lögg. fasteignasali
s: 460-6060.
Tilboð berist: Eignaver fasteignasala ehf. – Hafnarstræti 97,
600 Akureyri eða í tölvupósti: arnar@eignaver.is

Halldór
Már
Sverrisson
Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri
í síma
460
6060 – eignaver@eignaver.is
Berglind Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 694-4000
berglind@fstorg.is
Ábyrgðarmaður Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Opið hús
sUNNNUD.
18. OKT.
16.00 – 16.30

Ólafsgeisli 26, 113 Rvk.

Viðskiptafræðingur
Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu,
Hafnarstræti 97, Akureyri,
Löggiltur fasteignasali
fyrir lok dags þann 12.11. 2014.

Fasteignasala og leigumiðlun

Löggiltur leigumiðlari
898 5599
halldor@atvinnueign.is

ÖGURHVARF 4

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18. Okt kl.16.00-16.30

Skrifstofuhúsnæði

Verð 59,9 m
Herbergi: 5 - Stærð: 199,3 fm - Bílskúr
Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi
með innbyggðum bílskúr, stórri suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega náttúru.
Eignin er mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi
eikarspón. Gegnheilt plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í öllum rýmum.
Svefnherbergin eru 3 í dag en þar sem sjónvarpsholið er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur
þannig að svefnherbergin verði 4. Uppl. Berglind, gsm 694-4000

Til sölu / leigu 180,4 fm eða 360,8 fm skrifstofuhúsnæði við Ögurhvarf í Kópavogi.
Um er að ræða skrifstofuhúsnæði á 2. hæð að Ögurhvarfi 4. Húsnæðið skiptist í tvö 180,4 fm opin
skrifstofurými með eldhúsaðstöðu, grásvart steinateppi á gólfi. Möguleiki er að opna á milli rýma
samtals 360,8 fm. Stórir og góðir gluggar með glæsilegu útsýni, útgengi út á verönd. Hjólastólalyfta.
Gott aðgengi að húsnæðinu og góð bílastæði. Verðtilboð.
Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Íbúðir í Mánatúni 7-17

Fjölmargar íbúðir tilbúnar til afhendingar
Opið hús laugardaginn 17. október milli 13 og 14
• 3ja-4ja herb íbúðir á bilinu 110 -186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Rúmlega helmingur íbúða í Mánatúni 7-17 er seldur

Sala fasteigna frá

5889090
9090.• www.eignamidlun.is
www.eignamidlun.is. • Grensásvegi
Grensásvegi1111. 108
• 108Reykjavík
Reykjavík
588

Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Íris Hall

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

IÐ

Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

IÐ

OP

- Sérlega fallega 114,8 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð ( efstu-hæð ) ásamt stæði í bílag.
- Tvennar svalir. Afar vandaðar innrétt. frá Brúnás. Granít í eldhúsi. 3 rúmgóð svefnherb.
- Lyfta í húsinu. Sameign afar snyrtileg.
Hafðu samband
þÓRARINN THORARENSEN
LAUS FLJÓTLEGA
sölustjóri. Sími 770 0309
V. 36,9 millj.

- Snyrtileg 139,2 fm eign á tveim fastanr.
- Sérinngangur og bílskúr.
- Nýlegt eldhús.
- Stutt í þjónustu.
V. 34,9 millj.

EGGERT MARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472

S

IÐ

OP

HÚ

LOGAFOLD 147 – 112 REYKJAVÍK

- Einstaklega falleg 110,7 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér-inngang og sér-garði.
- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stæði í lokaðri bílageymslu.
- Sérgeymsla og lítil geymsla við stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning.

- 173.1 fm íbúð, tvær hæðir
- Fimm svefnherbergi, tvær stofur
- Stór verönd, mikið útsýni
- Fjölskylduvænt hverfi
- 40.fm bílskúr

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18 . OKT KL. 16.00-16.30

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband

þÓRARINN THORARENSEN

V. 41,9 millj.

úi

b
Til

sölustjóri. Sími 770 0309

V. 49,8 milj.

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

r

ga

in
nd

e

SKJÓLBRAUT 1 - 200 KÓP
FRÁBÆ
R
FJÖLSK
YLDUH

ÚS

- Hæð í þríbýli ásamt stúdíó-íbúð sem er í leigu og bílskúr.
- Einstaklega fallega 94,9 fm. íbúð ásamt 31,8 fm. bílskúr og 21 fm. stúdíóíbúð samtals 147,7 fm.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni. 2 rúmgóð svefnherbergi á hæðinni.
- Eignin er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
Hafðu samband

V. 39,9 millj.

þÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

S

IÐ

OP

ÚLFARSBRAUT 50 – 56

3 raðhús góðum stað í Úlfarsárdal. Eignin er 5-7 herb., 183,5 fm. og þar af 26 fm. innbyggðurbílskúr. 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 39,9 millj.

Aðstoðarmaður
fasteignasala
/ MBA
Sími 895 0033

Hafðu samband

SKÓGARSEL 43 – 109 RVK

afh

Rúnar
Óskarsson

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. OKT FRá KL.15.00 – 15.30

UN

OÐ
SK

il
ðt

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

HÚ

SOGAVEGUR 192 – 108 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. OKT. KL. 14:00 – 14:30

IÐ

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín

S

HÚ

þORLáKSGEISLI 33 – 113 RVK

K
BÓ

Benedikt
Ólafsson

Landmark leiðir þig heim!

S

OP

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali

Hafðu samband

þÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

HÚ

HáTÚN 19 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. 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

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Gunnar

Venni

OPIÐ HÚS

19. okt 18:30 – 19:00

Ólafur

Þverbrekka 4

113 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

2

Glæsileg og vönduð 2ja herbergja íbúð í nýlegu
lyftuhúsi, stæði í bílageymslu og 33 fm svalir.
Sérsmíðaðar innréttingar, granít borðplötur,
þvottahús innan íbúðar.
Heyrumst

johanna@fastlind.is

29.900.000

STÆRÐ: 44,9 fm

Heyrumst

HERB:

2

21.900.000

OPIÐ HÚS

Harpa

Magnús

20. okt 17:00 – 17:30

STÆRÐ: 94 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Rúmgóð 3.herbergja íbúð á 7.hæð með bílskýli
í lyftuhúsi. Eldhús með eyju. Stofa parketlögð,
vestur svalir. Herbergi parketlögð með
ataskápum. Þvottahús í íbúð.
Heyrumst

34.900.000

Bjarni 662 6163

19. okt 17:30 – 18:00

Skipholt 50a
105 REYKJAVÍK

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 197,7 fm

RAÐHÚS

HERB:

STÆRÐ: 162,2 fm

5

Heyrumst

johanna@fastlind.is

HÆÐ

HERB: 3-4

Einstök endurhönnuð íbúð. Um Innanhúshönnun
sá Concept hönnuðurinn Leifur Welding og
innanhúsarkitektinn Berglind Berndsen. Innréttingar og hurðar eru sérsmíðaðar af Fagus.

Fjölskylduvænt og töluvert endurnýjað endaraðhús með 3 svefnherbergjum, möguleiki á 4.
Tvö baðherbergi. Suðurgarður og verönd.

Heyrumst

59.900.000

Hannes 699 5008

46.900.000
LANGTÍMALEIGA

20. okt 17:30 – 18:00

Skaftahlíð 34

Ingólfstræti 16

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 100 fm

101 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

Hlýleg 3ja-4ra herbergja kjallaraíbúð með sér
inngangi í fallegu Sigvaldahúsi í einu vinsælasta
hverfi Reykjavíkur. Stutt er í alla þjónustu og
Klambratún er í aðeins 10 mínútna göngufæri.
Heyrumst

28.900.000

arna@fastlind.is
OPIÐ HÚS

Lára

201 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

Falleg 2. herbergja íbúð á 4. hæð í 10. hæða
fjölbýlishúsi með lyftu. Eldhúsið opið inn í
stofu. Vestur svalir. Parket og flísar. Mikið
útsýni.

Bjarni 662 6163

Þórey

Rjúpnasalir 10

Smyrlahraun 26

OPIÐ HÚS

Kristín

20. okt 18:00 – 18:30

Friggjarbrunnur 3
STÆRÐ: 76,9 fm

OPIÐ HÚS

Arna

STÆRÐ: 106 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

4

Laus til leigu strax, einstök eign. Eignin leigist
með eða án húsgagna 270.000 kr + rafmagn
og hiti. Glæsileg og vönduð eign í miðbæ Rvk.
Allar upplýsingar:hannes@fastlind.is
Heyrumst

270.000

Hannes 699 5008

20. okt 18:00 – 18:30

Viðarás 43

Kleifarvegur 13

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 170 fm

104 REYKJAVÍK
RAÐHÚS

HERB:

6

Fallegt raðhús á 3 pöllum + bílskúr á þessum
fallega og rólega stað í Árbæ. Tvennar viðarverandir. Í göngufæri frá skóla og leikskóla. Húsið
hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.
Heyrumst

magnus@fastlind.is

49.900.000

STÆRÐ: 253,1 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Reisulegt hús á glæsilegri lóð við Kleifarveg
13. Einstök staðsetning og miklir möguleikar.
Fallegur og gróinn garður. Nánari upplýsingar á
lind@fastlind.is og stefan@fastlind.is.
Heyrumst

stefan@fastlind.is

74.900.000

Fall
Úts egt
ý
ni

Þorrasalir 13-15

LIND Fasteignasala kynnir:

Garðatorg 4 C

Nýjar íbúðir tilbúnar til afhendingar.
Bjartar og fallegar íbúðir, stórir gluggar, stórar
svalir, granít í eldhúsi, myndavéladyrasími.
Allur frágangur til fyrirmyndar.
Byggingaraðili ÞG VERK.
Íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi við Garðatorg 4 C.
Eignirnar eru einstaklega veglegar og vandaðar.
Eignunum verður skilað fullbúnum, án gólfefna, gólf
í baðherbergjum og þvottahúsum verða flísalögð.
Öllum íbúðum fylgir sérmerkt bílastæði í upphituðu
bílastæðahúsi.
Mjög vandaðar innréttingar og skápar.
Fyrsta flokks blöndunar og eldhústæki

OPI
HÚ Ð
S

Sýningaríbúð 203

Opið hús sunnudaginn 18. október
milli kl.16 -17 vertu velkomin
Hannes Steindórsson

Stefán Jarl Martin

Kristján Þ. Hauksson

699 5008

892 9966

696 1122

Löggiltur fasteignasali

hannes@fastlind.is

Lögg. leigumiðlari. Sölufulltr.

stefan@fastlind.is

Sölufulltrúi.

kristjan@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta
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Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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

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

