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Festa lífeyrissjóður óskar eftir að ráða forstöðumann reikningshalds.

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. janúar nk.

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

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

Forstöðumaður reikningshalds

Festa lífeyrissjóður er tíundi stærsti lífeyrissjóður landsins með um 16.000 greiðandi sjóðfélaga 
og rúmlega 7.000 lífeyrisþega. Heildareignir sjóðsins nema um 112 milljörðum króna. Sjóðurinn 
starfar í tveimur deildum, aldurstengdri samtryggingardeild og séreignardeild. Hjá sjóðnum starfa 
12 starfsmenn. Aðalskrifstofa sjóðsins er í Reykjanesbæ.

Starfssvið
 • Umsjón með reikningshaldi
 • Vinnsla árshlutauppgjöra og ársuppgjörs
 • Ábyrgð á innra eftirliti á sviði reikningshalds
 • Skýrslugerð til stjórnar og opinberra aðila
 • Samskipti við innri og ytri endurskoðendur
 • Áætlanagerð og áhættustýring

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í viðskiptafræði með áherslu á reikningshald
 • Starfsreynsla við bókhaldsuppgjör og gerð ársreikninga
 • Mjög góð tölvukunnátta (Excel)
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Agi og skipulag í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

Vörustjórnun (logistics)

Ásbjörn Ólafsson ehf. var stofnað árið 1937. 

Árið 2006 byggði fyrirtækið núverandi húsnæði 

sitt að Köllunarklettsvegi 6 og þar starfa ríflega 

50 harðduglegir og hæfir starfsmenn.

Kjarnastarfsemi fyrirtækisins er innflutningur, 

markaðssetning, sala og dreifing á ýmsum 

vörum fyrir neytenda- og stórnotendamarkað. 

Söludeildin skiptist í þrjú svið: Neytendavörusvið, 

stóreldhúsasvið og sérvörusvið.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að 

finna á heimasíðu þess www.asbjorn.is

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 18. janúar 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	verkfræði,	vörustjórnunar	(logistics),	
viðskiptafræði	eða	sambærileg	menntun

•	Framhaldsmenntun	á	sviði	vörustjórnunar	er	kostur
•	Árangursrík	starfsreynsla	af	vörustjórnun	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	áætlanagerð,	tölfræði,	bestun	og	úrvinnslu	gagna
•	Skipulögð	vinnubrögð	og	ferlamiðuð	hugsun
•	Áhugi	á	frekari	þróun	og	uppbyggingu	fyrirtækisins
•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	lausnamiðað	viðhorf

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	skipulagi	aðfangakeðju
•	Áætlanagerð	og	birgðastýring
•	Þátttaka	í	skipulagi	vöruhúss
•	Vörudreifing	og	flutningar
•	þátttaka	í	innkaupum	og	gerð	söluspáa
•	Umsjón	með	upplýsingatæknimálum
•	Þátttaka	í	þróun	aðfangakeðju
•		Samningagerð

Heildverslunin	Ásbjörn	Ólafsson	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	í	vörustjórnun	(logistics).	
Staðan	tilheyrir	framkvæmdastjórn	og	heyrir	beint	undir	framkvæmdastjóra.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Verkefnastjóri - tilboðsgerð
Markmið MT Højgaard er að taka virkan þátt 
í samfélagsmótun á Íslandi, Grænlandi og í 
Færeyjum með því að skapa innviði og byggingar 
sem endurspegla veruleikann á hverjum stað og 
hafa áhrif á hversdagslíf íbúanna. Skrifstofan 
sem fyrirtækið opnaði nýverið í Reykjavík verður 
þungamiðjan fyrir starfsemi þess á Norður-
Atlantshafssvæðinu. Stærsta verkefnið sem 
fyrirtækið vinnur að um þessar mundir er bygging 
121.000 fermetra verksmiðju fyrir Silicor Materials 
á Íslandi.

Höfuðstöðvar MT Højgaard eru í Danmörku og 
fyrirtækið er á meðal umsvifamestu aðila á sviði 
byggingariðnaðar á Norðurlöndunum

Hjá MT Højgaard starfa 4.000 starfsmenn sem 
leggja ríka áherslu á framleiðni, sjálfbærni og gæði. 
Ársvelta fyrirtækisins er 7 milljarðar danskra króna.

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 18. janúar 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	verk-	eða	tæknifræði	eða	
sambærileg	menntun

•	Framhaldsmenntun	sem	nýtist	starfinu	er	kostur
•	Reynsla	af	tilboðsgerð	og	samningagerð	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum	er	nauðsynleg
•	Skipuleg	vinnubrögð	og	ferlamiðuð	hugsun
•	Áhugi	á	þróun	og	uppbyggingu	fyrirtækisins
•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	lausnamiðað	viðhorf
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	mikilvæg.	Kunnátta	í	
öðru	Norðurlandamáli	er	kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ber	ábyrgð	á	gerð	og	rýni	útboðsgagna
•	Sér	um	að	öll	nauðsynleg	gögn	séu	til	staðar	
við	undirbúning	útboða	og	umsjón	með	þeim

•	Gerð	áhættumats	og	ákvörðun	tilboðsstefnu
•	Tilboðsgerð	vegna	birgða	og	undirverktaka
•	Þátttaka	í	myndun	verkefnateyma	
•	Þátttaka	í	samningaviðræðum	vegna	verkefna
•	Aðstoðar	aðra	verkefnastjóra	við	samninga-
gerð	og	framkvæmd	verkefna

MT	Højgaard	á	Íslandi	óskar	eftir	að	ráða	verkefnastjóra	til	að	sinna	tilboðsgerð.	Um	er	að	ræða	
lykilstarfsmann	sem	heyrir	beint	undir	framkvæmdastjóra	á	Íslandi.	Viðkomandi	þarf	að	gera	ráð	fyrir	
styttri	ferðum	til	Grænlands,	Færeyja	og	mögulega	annarra	starfsstöðva	MT	Højgaard	utan	Íslands.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.



Vilt þú vera?

Verkefnisstjóri 

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

 Sæktu um starfið á

capacent.is 

Starfssvið
Að fylgja eftir ákvörðunum og áherslum stjórnar BVV
Að leita eftir hugmyndum um ný verkefni og fjármagni  
til þeirra á innlendum og erlendum vettvangi
Að fylgjast með framgangi verkefna 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking af verkefnum á sviði mannvirkja eða 
innan stjórnsýslunnar tengt framkvæmdum 
Reynsla af verkefnastjórnun
Tengslanet innan fagsviðsins
Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og árangursdrift
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Sjálfstæði í vinnu og öguð vinnubrögð
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Umsóknarfrestur

17. janúar

Byggingavettvangur – BVV, nýr samstarfsvettvangur 
stofnaður af Samtökum iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, Mannvirkjastofnun og Íbúðalánasjóði, óskar eftir 
að ráða öflugan verkefnisstjóra. Formlegt starf BVV hefst 
í byrjun árs.   
 
Samstarfsvettvangurinn er tímabundið átaksverkefni til 
þriggja ára. Tilgangur BVV er að efla samkeppnishæfni 
innan byggingageirans, auka framleiðni og nýsköpun, 
stuðla að faglegri mannvirkjagerð og skila virðisauka fyrir 
þá sem þar starfa.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) 
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is)

Vilt þú vera?

Fjármálastjóri

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Brammer er eitt af leiðandi 
fyrirtækjum í Evrópu sem 
dreifingaraðili á iðnaðar
rekstarvöru, með yfir 50 
ára reynslu. Brammer er 
þekkt fyrir hágæðavörur 
og sveigjanlega þjónustu.
Framúrskarandi þjónustu 
okkar ber fyrst og síðast 
að þakka góðu starfsfólki. 
Brammer á Íslandi starf
rækir vöruhús á svæði Alcoa 
Fjarðaáls í Reyðarfirði, 
verslun og sölu skrifstofu  
í Hafnarfirði og skrifstofu  
í Kópavogi. Brammer er ört 
stækkandi fyrirtæki á Íslandi 
með um 45 starfsmenn 
hérlendis. 
www.brammer.is 
www.brammer.biz

Sæktu um starfið á

capacent.is 

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða hagfræði  
eða önnur sambærileg menntun
Reynsla af sambærilegu starfi
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
Greiningarhæfni, færni í að taka saman upplýsingar  
og framsetningu þeirra
Leiðtogahæfni, færni í samskiptum, frumkvæði  
og metnaður
Reynsla af erlendum samskiptum kostur
Góð íslenska og enskukunnátta, ræðu og riti 

Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) 
Hilmar Garðar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

17. janúar

Brammer á Íslandi óska eftir að ráða öflugan og 
metnaðar  fullan fjármálastjóra til starfa. Um fjölbreytt  
og krefjandi starf er að ræða í alþjóðlegu umhverfi. 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun
Fjárstýring, áætlanagerð, eftirfylgni og kostnaðareftirlit
Ábyrgð á uppgjörum og reikningshaldi
Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð
Samskipti við birgja, viðskiptavini og  fjármálastofnanir
Samskipti við móðurfélag
 

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

Verkefnastjóri

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Staðlaráð Íslands er vett
vangur hagsmunaaðila til  
að vinna að stöðlun og not
kun staðla á Íslandi. Ráðið 
starfar á grundvelli laga 
um staðla og Staðlaráð 
Íslands nr. 36/2003. Staðla
ráð stendur fyrir nám 
skeiðum  og veitir ráð gjöf, 
upp lýsingar og þjónustu 
um hvaðeina er lýtur að 
stöðlum og stöðlun. Jafn
framt sér Staðlaráð um 
sölu staðla frá fjölmörgum 
staðlastofnunum.
 
Nánar um fyrirtækið
www.stadlar.is

Sæktu um starfið á

capacent.is 

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólapróf í rafmagnsverkfræði, tæknifræði,  
eða sambærileg menntun
Reynsla af verkefnastjórnun
Þekking og áhugi á stöðlum
Þekking á upplýsingatækni og rekstri  
tölvukerfa er æskileg
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)  
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is)  
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Umsóknarfrestur

17. janúar

Starfssvið
Umsjón með faglegri vinnu varðandi stöðlun á sviði raf tækni, 
upplýsingatækni og véltækni og kynningu á því starfi
Umsjón með þátttöku í tæknilegu staðlastarfi  
á vegum CENELEC og IEC
Ritari Rafstaðlaráðs, Fagstaðlaráðs í upplýsingatækni  
og Fagstjórnar í véltækni
Þátttaka í erlendu samstarfi er tengist stöðlum
Umsjón með tölvukerfi Staðlaráðs
Þátttaka í öðrum stöðlunarverkefnum 

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

Vilt þú vera?

Innkaupastjóri
á fjármálasviði

Hjá Reykjanesbæ starfar 
samhentur hópur starfs
manna sem hefur það að 
leiðarljósi að þjónusta við 
íbúa bæjarfélagsins sé 
eins og best verður á kosið 
hverju sinni. Við bjóðum 
góða starfsaðstöðu, 
ják vætt andrúmsloft og 
samstarfsfólk sem tekur 
áskorunum hvers dags af 
eldmóði og krafti. 
 
Launakjör starfa eru skv. 
kjarasamningi launa
nefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttar félags. 
Áhugasamir einstak lingar, 
án tillits til kyns, eru hvattir 
til að sækja um.

Sæktu um starfið á

reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólamenntun er nýtist í starfi eða haldgóð reynsla  
af sambærilegu
Reynsla af opinberum rekstri æskileg
Góð íslenskukunnátta og ritfærni
Greiningarhæfni og tölugleggni 
Reynsla af notkun Excel og Navision mikill kostur
Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
Góð samskipta- og samstarfshæfni
Álagsþol og aðlögunarhæfni

Nánari upplýsingar veita: 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)  
Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

25. janúar

Helstu verkefni
Umsjón með og framkvæmd útboða og verðkannana  
er varða kaup á vörum og þjónustu
Mótun innkaupastefnu, innleiðing og eftirfylgni
Áætlanagerð og greiningarvinna vegna innkaupa
Samningagerð
Miðlun upplýsinga og þekkingar um vörur og þjónustu
Ráðgjöf til stjórnenda sveitarfélagsins 
Önnur tilfallandi verkefni
 
 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferils-
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

 
 



Íbúðalánasjóður vill ráða öflugan og jákvæðan umsjónarmann fasteigna.

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. janúar nk.

Um er að ræða fullt starf. Starfskjör 
eru í samræmi við kjarasamning 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.  
Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsókn gildir í 6 mánuði 
frá lokum umsóknarfrests.

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

Umsjónarmaður fasteigna

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að 
landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega 
varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Starfssvið
• Umsjón með fasteignum Íbúðalánasjóðs
 • Matsgerðir í tengslum við úttektir á ástandi 
   eigna og skráningu þeirra
 • Viðhald og lagfæringar
 • Innri og ytri skýrslugjöf
 • Samskipti við eftirlitsmenn fasteigna á 
    landsbyggðinni

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Byggingafræðingur eða sambærileg menntun eða mikil 
   reynsla af umsjón með fasteignum
 • Iðnmenntun er kostur
 • Reynsla af sambærilegum verkefnum
 • Reynsla af mati á ástandi og viðhaldsþörf fasteigna er kostur
 • Framúrskarandi þjónustulund
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

Slysavarnaskóli sjómanna óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna fjölbreyttum 
verkefnum tengdum námskeiðum skólans í Reykjavík og á landsbyggðinni.

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. janúar nk.

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

Kennari/leiðbeinandi

Slysavarnaskóli sjómanna er í eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar, og var stofnaður árið 1985 til að sinna 
öryggisfræðslu fyrir sjómenn. Markmið skólans er samkvæmt lögum að efla öryggisfræðslu sjómanna með öflugum 
skóla sem uppfyllir íslenskar og alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna og að auka þjónustu við sjómenn og fleiri 
aðila í tengslum við sjó og vötn. Slysavarnaskóli sjómanna er gæðavottaður skóli samkvæmt ISO 9001 staðli.

Ábyrgðarsvið:
• Annast þróun og undirbúning námskeiða, æfinga og 
   námsefnis í öryggismálum sjómanna
• Annast og bera ábyrgð á þeirri kennslu og námskeiðum 
   skólans sem yfirmaður felur honum
• Annast viðhald námstækja og námsgagna skólans
• Vinna að auknu öryggi sjómanna með fræðslu, þjálfun  
   og leiðbeiningum
• Vinna að gerð, uppbyggingu og viðhaldi gæðastjórnunarkerfis 
   fyrir Slysavarnaskóla sjómanna og skólaskipið Sæbjörgu

Hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum á sjó
• Köfunarréttindi æskileg
• Þjálfun eða menntun í kennslu
• Þekking á öryggismálum sjómanna
• Fagleg og örugg framkoma 
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Hamar ehf. óskar eftir þjónustustjóra með góða tækniþekkingu til að sjá um samskipti við 
fiskimjölsverksmiðjur og þjónustu við búnað frá Haarslev í Danmörku auk annarra verkefna 
á tæknisviði fyrirtækisins. Einhver ferðalög fylgja starfinu.

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 18. janúar nk.

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

Þjónustustjóri í tæknideild

Fyrirtækið Hamar ehf. var stofnað árið 1998 og er í dag eitt áreiðanlegasta og framsæknasta fyrirtæki á sviði 
málmtækni hér á landi. Á liðnum árum hefur fyrirtækið vaxið hratt og í íslenskum málmtækniiðnaði er Hamar ehf. 
með stærsta og öflugasta þjónustunetið á landinu, með alls fimm fastar starfsstöðvar og þjónustuverkstæði hringinn 
í kringum landið. Hamar ehf. býður viðskiptavinum sínum þjónustusamninga til lengri tíma og eru mörg af öflugustu 
fyrirtækjum landsins meðal viðskiptavina fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
 • Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 • Umsjón með varahlutalager 
 • Uppbygging viðskiptasambanda við 
   framleiðendur og birgja
 • Heimsóknir til viðskiptavina
 • Önnur verkefni á tæknisviði, s.s. 
   hönnunar-, tækni- og teiknivinna
 • Ýmiss konar verkefnastýring 

Menntunar og hæfniskröfur:
 • Véltæknifræði-, vélstjóra- eða verkfræðimenntun æskileg
 • Önnur iðnmenntun kemur einnig til greina
 • Góð reynsla og þekking á faginu nauðsynleg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Öguð vinnubrögð og gott skipulag
 • Góð þekking á MS Office (Excel, Word og jafnvel MS project)
 • Þekking á notkun AutoDesk teikni- og hönnunarforrita er kostur
 • Gott vald á ensku, bæði töluðu og rituðu máli, þekking á 
   Norðurlandamáli mikill kostur



Spennandi störf hjá VIRK

Deildarstjóri mats og
þjálfunar
Við leitum að öflugum og lausnamiðuðum stjórnanda í 
eina af lykilstöðum VIRK. Deildarstjóri mats og þjálf-
unar stýrir deild sem ber ábyrgð á þjálfun og handleiðslu 
ráðgjafa VIRK um allt land og sérfræðingum sem starfa 
við framkvæmd matsferils VIRK. Einnig vinnur hann náið 
með öðrum stjórnendum VIRK sem og öðrum fagaðilum. 
Hann er jafnframt mikilvægur hlekkur í áframhaldandi 
þróun og uppbyggingu á starfsemi sjóðsins.

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Skipulag og utanumhald með framkvæmd matsferils á   
 vegum VIRK
• Þjálfun og handleiðsla ráðgjafa í starfsendurhæfingu
• Innleiðing gæðaskjala fyrir ráðgjafa í starfsendurhæfingu
 og sérfræðinga í mötum  
• Upplýsingagjöf til ráðgjafa í starfsendurhæfingu og
 sérfræðinga í mötum  
• Innleiðing á niðurstöðum þróunarverkefnis um    
 atvinnutengingu
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun, helst á sviði heilbrigðisvísinda 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Stjórnunarreynsla og reynsla af verkefna- og    
 breytingastjórnun
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni 
• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót
• Mjög góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti

Sérfræðingur á sviði
talnaúrvinnslu og greininga
Við leitum að sérfræðingi til að starfa við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni á sviði tölfræði, talnaúrvinnslu, grein-
inga og samantekta. Hér gefst einstakt tækifæri til að 
vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu hjá VIRK.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Tölfræðileg greining á gögnum VIRK og annarra stofnanna
• Alþjóðlegur samanburður á þjónustu, kerfum og tölfræði
• Þróun mælikvarða
• Ýmis önnur verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem gefur sterkan grunn í greiningum,  
 útreikningum og úrvinnslu gagna
• Frábær greiningarhæfni
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni 
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót 
• Vilji og geta til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Mjög góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku, ensku og  
 einu Norðurlandamáli
• Góð færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingar-
þjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild.
VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska,
virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
 







Starfið felur í sér

 › ráðgjöf og þjónustu til viðskiptavina.
 › vettvangsskoðanir, öflun gagna og mat  

á eignatjónum.
 › greiningu og ákvarðanir um bótaskyldu.
 › stjórnun og eftirlit verklegra framkvæmda.
 › uppgjör og eftirlit með kostnaðarliðum.

Við leitum að einstaklingi

 › með menntun og reynslu á byggingarsviði.
 › sem er nákvæmur og lausnamiðaður og hefur 

tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.
 › sem býr yfir þjónustulund og hæfileikum  

í mannlegum samskiptum.
 › sem hefur gott vald á íslensku og ensku.
 › með góða tölvukunnáttu.

Sjóvá sjova.is440 2000

Eignatjónadeild heyrir undir Tjónasvið
félagsins, þar starfa 12 reyndir starfsmenn.
Undir eignatjón falla öll eigna- og munatjón
önnur en ökutækjatjón. Sjóvá bætir um
25 þúsund tjón á ári og greiðir út rúmlega
9 milljarða króna í bætur til viðskiptavina.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Þór Ólafsson,  
hópstjóri eignatjóna, olafur.thor.olafsson@sjova.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir

Krefjandi starf 
á Tjónasviði

Við óskum eftir að ráða jákvæðan og vandvirkan einstakling í starf við 
skoðanir og mat eignatjóna. Í boði er spennandi starf, í samstilltum 
hópi, sem miðar að því að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu.

Join an international award-winning team which has been 
developing market-leading software solutions for over two 
decades. Our systems are currently used by more than 55,000 
stores and restaurants in over 120 countries.

Digital Marketing Specialist
We are looking for a full-time Digital Marketing Specialist to join our 
Marketing team. This position will drive the creation and optimization 
of lead nurturing, lead scoring and automated marketing programs 
in order to develop qualified marketing leads.

Developer
We are looking for developers to join our ever-growing consulting 
and product team. The main responsibility will be to develop, 
customize and implement our retail systems based on the 
Microsoft Dynamics AX,  .NET platforms, mobile and web solutions 
to fit the requirements of our customers.

Support Specialist
We are seeking a candidate who has a service-minded attitude and 
has working experience with retail management systems (preferably 
Dynamics NAV). The ideal candidate is a technical enthusiast with 
high problem-solving skills who is eager to provide online technical 
assistance to LS Retail’s worldwide network of Partners.

Amazing 
Opportunities!

Apply by January 24
Information & submissions at 

jobs.LSRetail.com



This advertisement can be seen in english on www.orfgenetics.com

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSSETNINGU

Óskað er eftir að ráða metnaðarfullan og dugmikinn einstakling í starf sérfræðings í markaðsdeild fyrirtækisins til að sinna 

stafrænni markaðssetningu á BIOEFFECT. Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með að laga sig að nýjum 

aðstæðum og sem býr yfir góðri málfarskunnáttu og ritfærni á bæði ensku og íslensku.

Helstu verkefni eru ábyrgð og eftirfylgni með samfélagsmiðlum BIOEFFECT, sem og uppfærsla og ábyrgð á vefjum BIOEFFECT. Umsjón með 

framleiðslu kynningarefnis fyrir vörur BIOEFFECT og samskipti við dreifiaðila þar af lútandi.

Menntun og hæfniskröfur

•  Háskólapróf og/eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af vefstjórnun
•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum í meðalstóru eða stóru fyrirtæki
•  Þekking og reynsla af alþjóðlegri markaðssetningu á netinu er kostur
•  Reynsla og mikill áhugi á samfélagsmiðlum og nýjungum á netinu
•  Umsjón með markaðssetningu á netinu og umsjón með 
    leitarvélabestun (SEO)

INNKAUPASTJÓRI

Óskað er eftir að ráða til starfa innkaupastjóra. Möguleiki er á hlutastarfi 
fyrir réttan einstakling.  Leitað er að öflugum einstaklingi til að stýra 
innkaupum. Starfið felur í sér greiningarvinnu, áætlanagerð, umsjón með 
flutningsmálum og samskipti við birgja.  
Umsækjandi þarf að hafa náð góðum árangri í fyrri störfum og hafa 
metnað fyrir árangri. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Menntun á sviði vörustjórnunar eða annað nám sem nýtist í starfi
•  Haldbær reynsla af innkaupum
•  Reynsla af samningagerð og hæfni í mannlegum samskiptum 
•  Greiningarhæfni og talnagleggni
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð

VÉLAMAÐUR OG UMSJÓNAMAÐUR EIGNA

Óskað er eftir að ráða til starfa vélamann og umsjónarmann eigna. Leitað er að hæfileikaríkum einstaklingi til að hafa umsjón með 
uppsetningu, viðhaldi og keyrslu á tækjum félagsins fyrir áfyllingu og pökkun á húðvörum, tækjum fyrir lífefnavinnslu og í gróðurhúsi, sem og með 
öðrum eignum félagsins.  Umsækjandi þarf að vera áhugasamur í starfi og geta unnið í góðri samvinnu við sérfræðinga og stjórnendur félagsins.

Menntun og hæfniskröfur

•  Vélstjóri, rafmagnsiðnfræðingur, rafvirki eða sambærileg menntun
•  Góð þekking á vélum og stýringu véla
•  Reynsla af sambærilegu starfi
•  Nákvæm vinnubrögð

ORF LÍFTÆKNI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖRF

•  Öll almenn greining og eftirfylgni vegna netmarkaðssetningar 
•  Mikil þekking á Google umhverfinu (Adwords, Analytics, Tag
    Manager etc.)
•  Sköpunargáfa og hugmyndaauðgi
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar má finna á www.orf.is og www.bioeffect.is

•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Færni til að eiga samskipti við íslenska og erlenda birgja vegna  
    varahluta og viðgerða á tækjum og öðrum eignum félagsins

ORF Líftækni hf. er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir 24 tegundir frumuvaka (human growth factors) með plöntu erfðatækni fyrir 

stofnfrumurannsóknir, þar á meðal  EGF frumuvakann (Epidermal Growth Factor). ORF Líftækni er eina félagið í heiminum í dag sem framleiðir 

húðvörur með þessari aðferð, en húðvörur fyrirtækisins eru framleiddar undir nafninu BIOEFFECT og eru í dag seldar í meira en 1000 

lúxusverslunum í 29 löndum. ORF Líftækni er ört vaxandi fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir og miklir möguleikar eru á framþróun í starfi 

fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn.



Uppgjörsvinna.
Endurskoðunarskrifstofa í Kópavogi auglýsir eftir  
uppgjörsaðila. Hlutastarf kemur einnig til greina.   

Um er að ræða almenna uppgjörsvinnu, þ.e. gerð árs- 
reikninga og skattframtala, ásamt bókhaldsstörfum, vsk-upp- 

gjörum, skattskilum o.fl. Reynsla af uppgjörsvinnu skilyrði.  
Umsóknir sendist á box@frett.is merktar:„Uppgjör-0901”.

Staða leikskólastjóra  
í Undralandi á Flúðum

Í Hrunamannahreppi er laus staða  
leiksskólastjóra leikskólans Undralands.

Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum á Flúðum.

Óskað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga.

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
 leikskólans.
• Fagleg forysta og forysta í samstarfi við foreldra og 

grenndarsamfélag.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að framvindu og þróun í starfi leikskólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg.
• Reynsla af stjórnun leikskóla mjög æskileg.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt 
 skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í leikskólanum Undralandi eru að jafnaði við nám 35-40 
nemendur í þremur deildum.  
Sjá nánar á http://www.undraland.is.

Í Hrunamannahreppi búa um 800 íbúar og þar af býr um 
helmingur í þéttbýlinu á Flúðum. Öflug atvinnustarfs-
semi er í sveitarfélaginu og blómlegt mannlíf. Grunnskóli, 
sundlaug, bókasafn og önnur stoðþjónusta er til staðar í 
þéttbýlinu á Flúðum. Stutt er í helstu ferðamannastaði og 
náttúruperlur á Suðurlandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ fyrir hönd Félags stjórnenda leikskóla.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar n.k. en æskilegt er að 
starfsmaðurinn geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl nk. eða 
eftir samkomulagi.  Með umsókn skal fylgja starfsferils-
skrá ásamt kynningarbréfi þar sem tilgreindar eru ástæður 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað á skrifstofu  
Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, 845 Flúðir eða á  
netfangið hruni@fludir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón G. Valgeirsson, 
sveitarstjóri  í síma 480-6600 eða á netfangið jon@fludir.is.

Forstjóri Hafrannsóknastofnunar,
rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna

Embætti forstjóra Hafrannsóknastofnunar er laust til umsóknar. Skipað verður í embættið til fimm ára frá 
og með 1. apríl 2016. Um er að ræða nýja stofnun sem verður til við sameiningu Hafrannsóknastofnunar 
og Veiðimálastofnunar og sem taka mun til starfa þann 1. júlí 2016.  

Forstjórinn mun skipuleggja starfsemi hinnar nýju stofnunar sem starfar samkvæmt lögum nr. 112/2015 
um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna. 

Forstjóri fer með yfirstjórn stofnunarinnar. Hann ber ábyrgð á faglegum og fjárhagslegum rekstri og ræður 
starfsfólk til stofnunarinnar.

Annað:
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu er æskileg.
• Reynsla af breytingastjórnun er æskileg.
• Reynsla af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi er æskileg.
• Vald á einu Norðurlandamáli er æskilegt.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur til að bera hæfni í mannlegum samskiptum, leiðtogahæfileika og færni til að 
hvetja aðra til árangurs.

Ráðningartími, kjör og umsóknarfrestur
Ráðherra skipar í embættið til fimm ára að fengnu mati hæfnisnefndar sem ráðherra skipar með hliðsjón af 
reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands.

Um er að ræða fullt starf. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
Áhugasamir einstaklingar, bæði konur og karlar, eru hvattir til að sækja um embættið.

Umsóknir ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsferil sendist atvinnuvega- og nýsköpunar- 
ráðuneytinu, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Í umsókn skal einnig tilgreina umsagnaraðila.  
Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2016. 
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Guðmundsson, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 
(johann.gudmundsson@anr.is).

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um skipan í embættið.

Megin starfssvið
• Vísindaleg leiðsögn og forysta.
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi.
• Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð.
• Samskipti við stjórnvöld, stofnanir og atvinnulíf.
• Forysta um erlent samstarf og samskipti.

Forstjóri er talsmaður stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Skilyrði:
• Háskólapróf á verkefnasviði stofnunarinnar, 
  að lágmarki meistarapróf.
• Reynsla af vísindarannsóknum.
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla.
• Mjög góð hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku 
  og ensku.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Þekkt jarðvegsvinnufyrirtæki óskar eftir að ráða tækni- eða verkfræðimenntaðan
einstakling í starf tæknistjóra.

Tæknistjóri

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Starfssvið Hæfniskröfur

· Mælingar
· Samskipti við verkkaupa
· Uppgjörsmál

· Tækni- eða verkfræðimenntun
· 2 ára starfsreynsla eða meira æskileg
· Metnaður og frumkvæði í starfi

Lagerstarf
hjá Imtex
Imtex óskar eftir duglegum og 
drífandi starfsmanni í hlutastarf.
Í starfinu felst tiltekt pantana,
útkeyrsla og annað sem til fellur.
Unnið er 1 til 2 daga í viku og
aðra hverja helgi. Tilvalin vinna
fyrir skólafólk.

Áhugasamir sendi umsókn merkta 
„Lagerstarf“ á starf@10-11.is.

Klettagarðar 6
104 Reykjavík



Vinakot leitar að öflugu starfsfólki 
Vinakot ehf. rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og 
unglinga með fjölþættan vanda. Um þessar mundir leitar Vinakot 
að öflugu starfsfólki í framtíðarstarf í nýtt úrræði. Um er að ræða 
vaktavinnu með ungling með fjölþættan vanda. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvetja og styðja þjónustuþega til sjálfstæðis og virkni 
• Umönnun, eftirlit og félagslegur stuðningur
• Fyrirmynd fyrir þjónustuþega
• Almennt heimilishald
• Þátttaka í einstaklingsáætlunum og teymisvinnu

Hæfniskröfur
• 20 ára eða eldri
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
  fjölþættan vanda
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Reynsla af því að starfa með fólki er æskileg
• Þekking á einhverfu er æskileg
• Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi  
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.

Starfshlutfall 30-80 % 

Umsóknarfrestur er til 10.janúar 2016 og umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf eigi síður en 15.janúar 2016.

Upplýsingar gefur Ásdís Sigurjónsdóttir, deildarstjóri og þroska-
þjálfi, á netfangið asdis@vinakot.is og í síma 659-3751

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

SPENNANDI SUMARSTÖRF
FJÖLBREYTT VINNA Á SKEMMTILEGUM STAÐ!

HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára lágmarksaldur
• Mikil öryggisvitund og árvekni
• Heiðarleiki og stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf  
 að hafa sveinspróf eða vera langt  
 komið í námi í viðeigandi fagi
• Bílpróf er skilyrði

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og 
eftirsótt sumarstörf í álverinu á Grundartanga. 
Í boði eru störf af ýmsu tagi við framleiðslu, 
raf- og vélvirkjun og fleira. 

Öll störfin henta jafnt körlum og konum. 
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, 
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og 
góðan starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu  
eru um 470.000 krónur á mánuði fyrir fullt  
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, 
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar.

Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is  
og hjá Helgu Björgu Hafþórsdóttur í síma 430 1000. 
Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

Metnaðarfullur meistarakokkur
Ertu framúrskarandi kokkur með ástríðu fyrir matargerð? Þá gæti starf kokks 
á veitingastaðnum 8 Bitum í höfuðstöðvum Vodafone verið 
framtíðarstarfið þitt. Auk þess að framreiða dýrindis hádegismat, 
morgunmat og síðdegishressingu ásamt samstarfsfólki sér kokkur 
8 Bita um daglegan rekstur, innkaup og skipulag starfsins.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur 
er að finna á vodafone.is/storf. Umsóknarfrestur 
er til og með 17. janúar næstkomandi.

Vodafone
Við tengjum þig



Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.

SPORTS DIRECT LEITAR AF 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

Hæfniskröfur: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010

Vélaverkfræðingur/véltæknifræðingur

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. 

Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir 

(audur.bjarnadottir@capacent.is) 
og Hilmar G. Hjaltason 

(hilmar.hjaltason@capacent.is) 
hjá Capacent

Umsóknarfrestur 
er til og með 
20. janúar nk.

Við erum að leita að vélaverkfræðingi / véltæknifræðingi með góða þekkingu á olíuiðnaði og reynslu í 
verkefnastjórnun til að taka þátt í hönnun og þróun á vörum úr ofurefnum fyrir bæði olíuiðnað og 
sjávarútveg.  Starfið kallar á þó nokkur ferðalög, fundi og vinnuferðir erlendis.

Starfssvið:

•  Þátttaka í hönnun á spiltógum fyrir krana- og togspil.
•  Þróun á tæknilausnum fyrir veiðitækni framtíðarinnar í 
    samstarfi við útgerðir og fyrirtæki í sjávarútvegi.
•  Verkefnastjórnun rannsókna– og þróunarverkefna.
•  Samstarf við spilframleiðendur erlendis.
•  Tæknilegur stuðningur við söludeild olíuiðnaðar í 
    viðskiptavinaheimsóknum og á sýningum.

Menntun og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun í vélaverkfræði / véltæknifræði nauðsynleg. 
•  Vélvirkja- eða vélstjóramenntun æskileg.
•  Reynsla af hönnun spilkerfa fyrir olíuiðnað er kostur.  
•  Starfsreynsla í norskum olíuiðnaði kæmi að góðum notum.
•  Góð kunnátta í ensku, kunnátta í einu Norðurlandamáli, 
    norsku eða dönsku er æskileg.

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu 
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.  

Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á 
ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, mest til olíuleitar, 
olíuvinnslu og djúpsjávarrannsókna.
   
Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa 
rúmlega 520 starfsmenn í 10 löndum.

Deildarstjóri bókhalds

Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag 
sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi, 
fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Nánari upplýsingar um bæjarfélagið á   
www.hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Viðskiptafræðingur	af	fjármála-	eða	endurskoðunarsviði	
og/eða	meistarapróf	í	reikningsskilum

•	Reynsla	af	störfum	á	endurskoðunarstofu	æskileg
•	Leiðtoga-	og	stjórnunarhæfni
•	Samskipta-	og	samstarfshæfni
•	Þekking	á	lögum	og	reglum	um	bókhald	og	reikningsskil	
sveitarfélaga

•	Góð	þekking	á	Dynamics	Nav	og	Excel	
•	Nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	töluglögg(ur)
•	Frumkvæði,	sjálfstæði	og	skipulagshæfni

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Yfirumsjón,	eftirlit	og	ábyrgð	á	bókhaldi	
•	Umsjón	með	fjárhagskerfinu	Dynamics	NAV	
•	Afstemmingar	og	lokafrágangur	
mánaðaruppgjöra	

•	Vinnur	að	árshlutauppgjörum	og	
ársreikningum	Hafnarfjarðarbæjar

•	Innra	eftirlit	og	almennt	rekstrareftirlit
•	Dagleg	umsjón	og	rekstur	bókhaldsdeildar

Fjármálasvið	er	annað	af	stoðsviðum	sveitarfélagsins.	Sviðinu	er	skipt	í	fjárreiðudeild,	hagdeild	og	
bókhaldsdeild	og	heyrir	starf	deildarstjóra	bókhalds	undir	sviðsstjóra	fjármálasviðs.	Um	er	að	ræða	100%	
starf.	Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Laun	eru	skv.	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðkomandi	stéttarfélags.

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



Hefur þú áhuga á að vinna í einu af 25 undrum 
veraldar með skemmtilegum hópi fólks?

Við leitum að metnaðarfullu starfsfólki með 
ríka þjónustulund í hin ýmsu störf í sumar.

Kíktu inn á bluelagoon.is til að fá nánari 
upplýsingar og sækja um sumarstarfið þitt.

SUMARSTÖRF
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Laghenta manneskju vantar til starfa 
á smíðaverkstæði, lager o.s.frv.

Um er að ræða starf við framleiðslu, vinnutími er frá 8 til 18 á 
daginn. Aðeins ábyrg, vandvirk, dugleg, heiðarleg, sjálfstæð 
manneskja með mannleg samskipti á hreinu.  
Gott vald á íslensku algjört skilyrði. Hreint sakavottorð og 
meðmæli óskast. 

Áhugasamir umsækjendur hafi samband í 
rekkjan@rekkjan.is

Óskar eftir blikksmiðum  
eða vönum mönnum í Blikksmíðavinnu,  

einnig aðstoðarmönnum. 
 

Upplýsingar í síma: 893 4640 eða  
blikksmidi@simnet.is

Blikksmíði ehf

Húsvörður
Húsfélagið Þorragötu 5-9, 101 Reykjavík óskar að ráða húsvörð 
til starfa. Starfinu fylgir 60 m² íbúð og er búseta þar skilyrði.  
Um er að ræða fjölbýli fyrir eldri borgara með 38 íbúðum.

Leitað er að einstaklingi sem er reyklaus, þjónustulundaður, 
traustur, samviskusamur, lipur í samskiptum og handlaginn. 
Starfið getur einnig hentað samhentum hjónum.

Helstu verkefni eru umsjón með fasteigninni, þrif, umhirða lóðar, 
minniháttar viðhald, umsjón með verktökum, aðstoð við íbúa 
hússins og önnur tilfallandi störf.

Starfið er laust frá og með 1. mars 2016.

Umsókn fylgi mynd, ferilskrá og meðmæli. Trúnaði heitið.

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað í pósti til Húsfélagsins 
Þorragötu 5-9, Þorragötu 7, 101 Reykjavík eða rafrænt á  
netfangið thorragata.5.9@gmail.com fyrir 26. janúar 2016.

Húsvörður óskast

Okkur vantar húsvörð 
         í Laugardalshöll

Óskum eftir að ráða öflugan húsvörð í fullt starf. 
Vinnutími er 12 tíma vaktir og er unnið eftir 
vinnukerfi 2-2-3 auk tilfallandi aukavinnu. 

Starfsemi Laugardalshallar er lifandi 
og fjölbreytt allt árið. Áhugasamir sendi 
umsókn fyrir 25. janúar 2016 ásamt ferilskrá 
á tölvupóst ish@ish.is

Nánari upplýsingar er að finna á forsíðu 
Laugardalshallar www.ish.is - Laus störf - 

Langar þig að leiða
spennandi verkefni?

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. 
Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum 
jákvæðan starfsanda, og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með  
markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum 
umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans 
mál og hlutum við nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Við leitum að ákveðnum og drífandi einstaklingi til að vinna í öflugu teymi á verkefnastofu 
Arion banka við stýringu á flóknum og spennandi verkefnum með fjölbreyttum hópi fólks 
víðs vegar úr bankanum. Verkefnastjórar stýra stærri verkefnum þvert á svið bankans með 
stefnu og framtíðarsýn hans að leiðarljósi.

Starfssvið
 • Stýrir stefnumótandi verkefnum þvert á svið bankans
 • Leiðir þverfagleg verkefnateymi og tryggir framgang verkefna

Hæfniskröfur 
  • Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu
 • Skipulagshæfileikar og færni í úrlausn vandamála
 • Sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýnin hugsun
•   Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði 
 • Gott vald á rituðu máli, bæði íslensku og ensku

Menntunarkröfur
 • Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
 • MPM eða MBA framhaldsnám er kostur

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Helga Hamar, forstöðumaður verkefnastofu,
sími: 444 6926, netfang: gudrun.hamar@arionbanki.is og Jónas Hvannberg 
mannauðsstjóri, sími 444 6376, netfang: jonas.hvannberg@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015. Umsækjendur sæki um á vef bankans 
www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Verkefnastofa Arion banka 
leitar að verkefnastjóra

Spennandi starf í einstöku umhverfi og 
heillandi samfélagi

 Verkefnastjóri á kennslusviði

Hæfni og menntunarkröfur 

   • Háskólapróf 

   • Góð íslensku- og enskukunnátta

   • Góð tölvukunnátta og færni í úrvinnslu tölfræðigagna

   • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 

   • Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða fullt starf á Bifröst og er æskilegt að viðkomandi 

geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Karlar jafnt 

sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar nk. Umsókn skal fylgja 

náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf. Jafnframt skal leggja 

fram staðfestar upplýsingar um menntun. Umsóknir og fyrir-

spurnir um starfið skulu sendast á netfangið 

kennslustjori@bifrost.is.

Starfssvið 

   • Umsjón með nemendaskrá skólans og umsóknum um skólavist

   • Samskipti við nemendur og starfsfólk skólans

   • Úrvinnsla og birting tölfræðigagna

   • Ráðgjöf varðandi nám og námsleiðir við Háskólann á Bifröst

311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is



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

www.hagvangur.is

FORSTÖÐUMAÐUR FYRIRTÆKJASVIÐS  
Nordic Visitor leitar að öflugum einstaklingi til að leiða ört vaxandi fyrirtækjasvið. Undir fyrirtækjasviðið heyrir öll sala 
og markaðssetning á þjónustu Nordic Visitor til erlendra ferðaskrifstofa, skipulagning hvata- og fundarferða, viðburðir og 
þjónusta við sérhópa. Starfið kallar á leiðtogahæfileika, hugmyndaauðgi og skipulagshæfni því forstöðumaður ber ábyrgð 
á þróun, skipulagi og verklagi sviðsins. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.

VILTU VARÐA LEIÐINA MEÐ OKKUR?

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að skapa góðar minningar með sérsniðnum pakka-  
ferðum fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðan það var stofnað 
árið 2002 og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með um 80 starfsmenn. Nordic Visitor starfrækir 
metnaðarfulla mannauðs- og menntastefnu og mikil áhersla er lögð á starfsánægju. 

nordicvisitor.com

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
OG MEÐ 18. JANÚAR 2016
 Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsækjendur eru beðnir um að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent, www.capacent.is.

 Nánari upplýsingar veita  
Katrín Ólöf Egilsdóttir  
(katrin.egilsdottir@capacent.is) 
og Hilmar Garðar Hjaltason 
(hilmar.hjaltason@capacent.is) 
hjá Capacent.

STARFSSVIÐ 

 · Umsjón með uppbyggingu og stefnumótun
 · Umsjón með og ábyrgð á daglegum rekstri
 · Ábyrgð á fjármálum og áætlanagerð
 · Starfsmannamál
 · Samræming og skipulagning verkferla
 · Önnur verkefni

MENNTUNAR-  OG HÆFNISKRÖFUR  
 · Háskólamenntun sem nýtist í starfi og að lágmarki  
  3 ára stjórnunarreynsla
 · Þekking og reynsla af áætlanagerð, fjármála- og verkefnisstjórnun
 · Þekking og reynsla af ferðaþjónustu kostur
 · Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, lipurð  
  og þjónustulund
 · Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli
 · Færni í Norðurlandamáli og/eða öðrum tungumálum kostur



Waldorfleikskólinn Ylur auglýsir eftir manneskju í fullt starf
Leikskólinn er staðsettur í Lækjarbotnum, 10 km fyrir austan Árbæ 
í yndislegri náttúru sem hefur skapandi og nærandi áhrif á börnin 
og starfsfólkið.

Starfað er samkvæmt hugmyndafræði Rudolfs Steiner þar sem 
virðing fyrir þörfum barnanna er metin ofar öllu. Sú virðing 
speglast í umhverfinu, námsefninu og háttum kennara. 

Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu og/eða áhuga á  
Waldorfuppeldisfræði.

Frekari upplýsingar veita Sigrún, 661-7750 og Tinna, 857-9139.  
Netfang: ylur@simnet.is

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík. S. 595-6200 
www.bakoisberg.is 

 
Bako Ísberg ehf er þjónustufyrirtæki fyrir veitingahús, hótel, 
bakarí, mötuneyti o.s.frv. Við bjóðum upp á heildarlausnir fyrir 
stóreldhús. 
Við óskum eftir að ráða rafvirkja í sérhæfða viðgerðar-og 
uppsetningarvinnu. Um er að ræða krefjandi starf hjá traustu 
fyrirtæki. 

 
Helstu verkefni 

 Viðgerðir og þjónusta á tækjum frá Bako Ísberg 
 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
 Uppsetningar á tækjum frá Bako Ísberg 
 Viðgerðir á kælitækjum 

Hæfniskröfur 
 Rafvirki, vélvirki eða eitthvað sambærilegt 
 Hæfni til að vinna sjálfstætt 
 Skipulögð vinnubrögð 
 Rík þjónustulund og samskiptahæfni 
 Góð almenn tölvukunnátta 

Hvað veitum við 
 Góða sérhæfða þjálfun fyrir starfið 
 Símenntun 
 Tækifæri til sérmenntunar 
 Góð laun fyrir rétta aðila 

      Hvernig sækir þú um? 
      Sendu umsókn þína til Bako Ísberg ehf, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. 
       throstur@bakoisberg.is  Þröstur Líndal 825-6260. 
       Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
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Lipur í 
akstri?

Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á strætó.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2016.

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

Finnst þér gaman að keyra stóra bíla og taka á móti fjölbreyttum hópi farþega?  
Þá er þetta starfið fyrir þig.
 
Strætó bs. óskar eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum í starf vagnstjóra. 
Starfið felur í sér akstur á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við viðskiptavini Strætó.
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-próf) og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslensku og /eða enskukunnátta er æskileg

Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.

www.rumfatalagerinn.is

STARFSKRAFTUR ÓSKAST
Í 50-100% STARF Í 

METRAVÖRUDEILD Á
KORPUTORGI

Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi til starfa í metravöru-
deild okkar í Rúmfatalagernum á Korputorgi.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 12. janúar 2016

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið: 
korputorg.verslun@rfl.is

Einnig er hægt að koma á staðinn og 
sækja um eða hafa samband við Ívar 

820-8011 eða Vilmu 842-8064.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500 

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630 

REYKJAVÍK AKUREYRI

HJÓLAÐU 
Í ÞESSA 
VINNU
Ellingsen leitar að öflugum einstaklingi 
í hjólreiðadeild sína að Fiskislóð 1.

Viðkomandi mun sjá um að leiða sölu á reiðhjólum og hjólavörum 
ásamt því að bera ábyrgð á þjónustumálum þessu tengdu.

Ellingsen er umboðsaðili Merida reiðhjóla sem hafa verið framleidd 
í meira en 25 ár og seld við góðan orðstír um heim allan. 
Merida býður breitt úrval hjóla, allt frá barnahjólum upp 
í hágæða keppnisreiðhjól í öllum flokkum.

Ef þú hefur:
ástríðu fyrir hjólreiðum 
gaman af þjónustu
gaman af sölumennsku
áhuga á að vinna á skemmtilegum vinnustað,

þá skaltu kynna þér merida.com og senda okkur atvinnuumsókn 
ásamt ferilskrá á netfangið vidir@ellingsen.is. 

Nánari upplýsingar gefur 
Víðir Pétursson í síma 
660 3108.



Söluráðgjafar atvinnubíla
Askja óskar eftir að ráða jákvæða og drífandi aðila í störf söluráðgjafa 
atvinnubíladeildar Mercedes-Benz sem meðal annars selur hópferða-, 
sendi- og vörubíla.

Ábyrgð og verkefni
•  Sala á nýjum Mercedes-Benz atvinnubílum og ráðgjöf til viðskiptavina
•  Samskipti við framleiðendur
•  Frágangur á skjölum
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•  Reynsla sem nýtist í starfi
•  Góð almenn ensku- og tölvukunnátta
•  Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og samningatækni
•  Stundvísi, skipulag og dugnaður
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
•  Aukin ökuréttindi eru skilyrði

Í söludeild atvinnubíla eru seldir Mercedes-Benz sendi-, hópferða- og 
vörubílar. Opnunartími er alla virka daga frá kl. 8 til 18. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Einungis reyklausir einstaklingar 
koma til greina.

Nánari upplýsingar eru veittar í netfanginu atvinna@askja.is

Spennandi störf fyrir gott fólk

METNAÐUR - FAGMENNSKA - HEIÐARLEIKI - GLEÐI
Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum. Við 
leitum að heiðarlegum og skemmtilegum einstaklingum í teymið okkar sem mun leiða Öskju áfram inn í spennandi 
framtíð. Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga. Mikill metnaður er 
lagður í þjálfun starfsmanna og endurmenntun í samstarfi við framleiðendur.

Vél- eða bifvélavirkjar á fólksbílaverkstæði
Askja óskar eftir að ráða færa vél- eða bifvélavirkja til starfa. Boðið er 
upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða á Mercedes-Benz 
og Kia fólksbílum. 

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8 til 17 
og föstudaga frá kl. 8 til 16.

Ábyrgð og verkefni
•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
•  Meðhöndlun bilanagreininga
•  Miðlun þekkingar til samstarfsfélaga
•  Unnið er eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur
•  Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja
•  Gilt bílpróf
•  Fagleg, snögg og nákvæm vinnubrögð 
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
•  Almenn ensku- og tölvukunnátta
•  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér tækninýjungar

Nánari upplýsingar veitir Óskar Páll Þorgilsson, forstöðumaður 
þjónustusviðs (opth@askja.is)

Vél- eða bifvélavirki á atvinnubílaverkstæði
Askja óskar eftir að ráða færa vél- eða bifvélavirkja til starfa. Boðið er 
upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða á Mercedes-Benz 
atvinnu- og hópferðabílum. 

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8 til 17 
og föstudaga frá kl. 8 til 16.

Ábyrgð og verkefni
•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
•  Meðhöndlun bilanagreininga
•  Miðlun þekkingar til samstarfsfélaga
•  Unnið er eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur
•  Haldbær reynsla af störfum vél- eða bifvélavirkja
•  Gilt bílpróf, meirapróf er kostur
•  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð 
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
•  Almenn ensku- og tölvukunnátta
•  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér tækninýjungar

Nánari upplýsingar veitir Óskar Páll Þorgilsson, forstöðumaður 
þjónustusviðs (opth@askja.is)

Þjónustustörf á verkstæði
Askja óskar eftir að ráða þjónustustarfsmenn í fjölbreytt störf á verkstæðum 
fyrirtækisins. Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða 
á Mercedes-Benz og Kia fólksbílum. 

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8 til 17 
og föstudaga frá kl. 8 til 16.

Ábyrgð og verkefni:
•  Almenn viðhalds- og þjónustustörf
•  Miðlun þekkingar til samstarfsfélaga
•  Starfa eftir öryggisreglum Öskju og gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur
•  Reynsla af viðhalds- og þjónustustörfum
•  Gilt bílpróf
•  Fagleg, snögg og nákvæm vinnubrögð 
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
•  Almenn ensku- og tölvukunnátta
•  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér tækninýjungar

Nánari upplýsingar veitir Óskar Páll Þorgilsson, forstöðumaður 
þjónustusviðs (opth@askja.is)

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2016. Umsóknir óskast sendar á netfangið 
atvinna@askja.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laust starf  
í Þjónustustöð Mosfellsbæjar 

Þjónustustöð Mosfellsbæjar sér um alla almenna þjónustu 
við bæjarbúa á sviði umhverfismála, svo sem snjóruðning, 
viðhald og rekstur gatna, holræsa, veitna, umferðarmann-
virkja og opinna svæða. Þjónustustöð annast einnig viðhald á 
fasteignum bæjarins. 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun og reynsla er nýtist í starfi. 
• Almenn ökuréttindi skilyrði.
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2016

Nánari upplýsingar er að finna undir laus störf á www.mos.is.

Um fullt starf er að ræða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Okkur vantar markaðsstjóra!

Ert þú framúrskarandi 
í markaðsmálum og fjölmiðlun?
Ef svo er þá vill Nýsköpunarmiðstöð Íslands fá þig í sinn hóp 

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að 
styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og 
auka lífsgæði með þekkingaruppbyggingu. 
Miðstöðin veitir stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla, 
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki og stundar 
tækniþróun og rannsóknir á völdum tæknisviðum. 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar víddir 
inn í íslenskt samfélag - í þágu atvinnulífsins.
Starfssvið
Að stjórna markaðssetningu miðstöðvarinnar  og 
þjónustu hennar. Ritstýra vefsíðu og útgáfu frétta af 
starfseminni. Að hafa umsjón með viðburðum sem 
miðstöðin stendur fyrir, rækta tengsl við �ölmiðla og 
hafa frumkvæði að nýjungum á sviði markaðsmála 
og �ölmiðlunar. 
Hæfniskröfur

Háskólamenntun í �ölmiðlun, markaðsmálum, 
viðskiptum eða á sambærilegum sviðum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Frumkvæði og dugnaður 
Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og 
rituðu máli
Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustu-
lund

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.
Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk. 
Starfstöð viðkomandi verður í Reykjavík. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið karlf@nmi.is 
merktar „markaðsstjóri“.
Upplýsingar veitir Karl Friðriksson, framkvæmda- 
stjóri mannauðs og markaðssviðs
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í síma 522 9000.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Árleyni 2-8, 112 Reykjavík 

Sími 522 9000 | www.nmi.is

HS Veitur hf  óska eftir að ráða í starf
svæðisstjóra rafmagnsdeildar Suðurnesjum

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Helstu þættir starfsins eru:
 - Hönnun á há- og lágspennudreifikerfum.
 - Rekstur og viðhald á aðveitu- og dreifikerfum.
 - Verkumsjón.
 - Almennt skipulag.
 - Vinna við landupplýsingarkerfi.
 - Uppbygging á verkbókhaldi.
 - Samvinna við aðrar deildir s.s. mæla- og vatnsdeild.

Hæfniskröfur:
 - Fullnaðarpróf frá rafmagnsdeild, verkfræði- eða
   tækniskóla.
 - Rafvirkjaréttindi og/eða reynsla við rafvirkjastörf við
   háspennuvirki æskileg.
 - Haldgóð þekking á rafdreifikerfi veitna.
 - Góð þekking á íslensku, ensku og einu norðurlanda-   
   máli.

Sótt er um starfið á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is.
Nánari upplýsingar varðandi starfið veitir Petra Lind Einarsdóttir, starfsmannastjóri HS Veitna hf.
Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2016.

HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar m.a. Álftanesi,
í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna eru fjórar, þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum starfa nú 84 starfsmenn.

Sérfræðingur á vörusviði

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Umsjón með skynmati

•	 Mótun gæðaeftirlits

•	 Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•	 Reynsla eða menntun í skynmati

•	 Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

•	 Góð tölvukunnátta

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

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, gudrun@vinbudin.is – 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar nk. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Óskum eftir að ráða öflugan sérfræðing á vörusvið fyrirtækisins. Á vörusviði fer fram 
gæðaeftirlit vöru, skráning og umsjón vörusafns og fræðsla til starfsfólks ÁTVR.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Þyrluþjónustan HELO býður �ölbreytt 
úrval ævintýralegra ferða bæði fyrir hópa 
og einstaklinga. Við sérhæfum okkur í 

VIP flugi og þjónustu.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Hæfniskröfur

Fljúgðu með okkur á vit ævintýranna!

Vegna aukinna umsvifa og stækkunar félagsins óskar Þyrluþjónustan HELO
eftir flugmönnum með atvinnuflugmannsréttindi.

Við sækjumst eftir þjónustulunduðum og liprum einstaklingum
í öfluga liðsheild þar sem fagmennska,  starfsgleði og metnaður
eru höfð í fyrirrúmi.

Þyrluflugmenn



Hópstjóri á vara-og aukahlutalager 

Umsóknarfrestur rennur út laugardaginn 16. janúar 2016. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is, 
merkt viðkomandi starfi. Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir gegnum 
netfangið fanny@toyota.is

Starfssvið
• Stýring á daglegum verkefnum lagers
• Yfirumsjón með afgreiðslu pantana til 
 verkstæða og viðskiptavina 
• Almenn dagleg umsýsla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni
• Þekking og reynsla af 
 lagerstörfum æskileg 
• Skipulagshæfni, frumkvæði 
 og vandvirkni
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvæðni, vinnugleði 
 og rík þjónustulund

Toyota Kauptúni er sölu- og þjónustuaðili  fyrir Toyota. Starfsmenn fyrirtækisins byggja gildi sín  
og viðmið á The Toyota Way: Stjórnunar- þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. Gagnkvæm virðing  
og náin samvinna eru hornsteinar í daglegri starfsemi Toyota Kauptúni. Hverri áskorun er tekið  
fagnandi og leita starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja áframhaldandi framfarir í starfsemi  
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.

Vinnutími: Mánudaga – föstudaga kl. 08:00 – 17:00.

Í húsnæði Toyota að Kauptúni 6 í Garðabæ er glæsileg starfsmannaaðstaða,  
fullkomið mötuneyti, þægilegt vinnuumhverfi og frábærir vinnufélagar.

www.rumfatalagerinn.is

DEILDARSTJÓRI ÓSKAST
Í FULLT STARF Í

SMÁVÖRUDEILD Á
KORPUTORGI

Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi til starfa í smávöru-

deild okkar í Rúmfatalagernum á Korputorgi.  
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 12. janúar 2016

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið: 
korputorg.verslun@rfl.is

Einnig er hægt að koma á staðinn og 
sækja um eða hafa samband við Ívar 

820-8011 eða Vilmu 842-8064.

SMIÐIR ÓSKAST 
Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf  óskar eftir smiðum til starfa. 

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði trésmíði, þar sem  
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi. 

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög, verkfræðistofur 
og fasteignafélög. Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.  
Hjá fyrirtækinu starfa auk smiða, píparar, múrarar og málarar, sem 
hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi sviðum. 

Umsækjandi þarf að vera menntaður smiður, áhugasamur um að 
auka getu sína og færni á sviði uppbyggingar og viðhalds. Við-
komandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem vinna 
verkefni sín af áhuga og metnaði. Hver og einn iðnaðarmaður 
hefur yfir að ráða bíl, sem búinn er verkfærum til flestra verka. 

Starfsandi, umhverfi, og hlunnindi eru einkar góð. Viðskiptavild 
fyrirtækisins og orðspor, gera þar fyrir utan starfsumhverfið þægi-
legt og hvetjandi. Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og verkefna-
ferli byggir á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Starfsmannafélag er afar virkt. 

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband við  
Björgvin 8977983 eða retturmadur@gmail.com

 



STARFSMAÐUR ÓSKAST
Samfés, samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, óska eftir 

starfsmanni í 50% starf á skrifstofu samtakanna.

Nánari upplýsingar á www.samfes.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2016.

Helstu verkefni
• Umsjón með ungmennaráði Samfés
• Aðstoð við skipulagningu og framkvæmd viðburða
• Önnur tilfallandi verkefni

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
Umhver�sstjóri Fjarðabyggðar
Um er að ræða kre�andi og spennandi starf við 
stefnumótun í umhver�smálum sveitarfélagsins og 
framkvæmd hennar. Star�ð kallar á faglega forystu í 
umhver�smálum, náttúruvernd og ásýnd umhver�s í 
sveitarfélaginu auk umsjónar með opnum svæðum 
og almenningsgörðum og skipulagningu og um- 
sýslu leiksvæða.  Þá felur star�ð í sér framkvæmda- 
eftirlit, ley�smál, umsjón efnistökusvæða og almenna 
verkefnastjórn á sviðinu auk samskipta við íbúa.

Forstöðumaður framkvæmda- og 
þjónustumiðstöðvar Fjarðabyggðar
Um er að ræða nýtt og spennandi starf innan fram- 
kvæmda-, umhver�s og veitusviðs sveitarfélagins. 
Star�ð heyrir undir sviðsstjóra. Forstöðumaður sam- 
ræmir starfsemi þjónustumiðstöðva, veitna og hafna 
sveitarfélagsins. Þá tengir hann starfsemina við þær 
framkvæmdir og viðhaldsmál sem eru í gangi í 
sveitarfélaginu á hverjum tíma. Forstöðumaður er 
staðgengill sviðsstjóra og gegnir frumkvæðishlut- 
verki í uppbyggingu þjónustustefnu, gæða- og ferla- 
málum, samskiptum við íbúa o.�. er starfseminni 
tengist.

Umsóknarfrestur fyrir hvort starf er til og með 
18. janúar 2016.

Sótt er um á �ardabyggd.is undir „Laus störf“, 
þar sem einnig má nálgast starfslýsingar ásamt 
menntunar- og hæfniskröfum. Umsóknum skal 
fylgja kynningarbréf og ferilsskrá með upplýs- 
ingum um menntun og reynslu sem nýtist 
viðkomandi star�.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN 
við viðkomandi stéttarfélag.

Stör�n henta báðum kynjum og eru konur jafnt sem 
karlar hvattar til að sækja um.

Frekari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson 
sviðsstjóri framkvæmda-, umhver�s- og veitusviðs 
Fjarðabyggðar í síma 470 9000.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex 
byggðarkjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, 
Eski�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj

SÉRFRÆÐINGUR 

Í FJÁRHAGSLEGU 

EFTIRLITI MEÐ 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJUM

  Eftirlitssvið leitar að sérfræðingi 
til stuðnings við ábyrgðarmenn og 
tengiliði við fjármálafyrirtæki

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Eftirlitssvið hefur yfirsýn yfir starfsemi eftirlitsskyldra aðila, fylgist með því að starfsleyfisskilyrði séu uppfyllt og 
að gripið sé til viðeigandi ráðstafana ef tilefni er til. Einnig að starfshættir á fjármálamarkaði séu í samræmi við 
þær réttarreglur sem í gildi eru þ.á.m. varðandi heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Hlutverk teymis sem sér um 
fjárhagslegt eftirlit er að hafa yfirsýn yfir áhættur og stöðu fjármálafyrirtækja með reglubundnu og sértæku eftirliti. 

Starfssvið
• Aðstoð við fjárhagslegt eftirlit með fjármálafyrirtækjum og skýrslugerð
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og vinna við hæfismat stjórnenda þeirra
• Þátttaka í þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil og úrvinnslukerfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, einkum í viðskiptafræði eða hagfræði
• Viðeigandi þekking og reynsla af fjármálamarkaði eða eftirlitsstörfum æskileg
• Rík greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum nauðsynleg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Umsjón með starfinu hafa Hjálmur Nordal forstöðumaður á eftirlitssviði (hjalmur@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar nk. Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Staða forseta hug- og félagsvísindasviðs við Háskólann á Akureyri er laus til umsóknar. 
Um 100% starf er að ræða, sem felur m.a. í sér yfirumsjón með allri starfsemi og rekstri 
fræðasviðsins og stefnumörkun í málefnum sviðsins samkvæmt stefnu skólans. Næsti 
yfirmaður er rektor háskólans. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2016. 
Starfsstöðin er á Akureyri.

Háskólinn á Akureyri stuðlar 
að jafnrétti kynjanna og 
hvetur konur jafnt sem karla 
til að sækja um laus störf.

Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferlið 
er að finna á starfatorg.is 
og vef háskólans, 

Umsækjendur skulu 
uppfylla almenn 
hæfisskilyrði sem 
háskólakennarar á 
vettvangi þeirra fræða 
sem annað hvort eru 
kennd á fræðasviðinu eða 
tengjast mjög náið helstu 
viðfangsefnum þess.

Umsóknarfrestur er til               
og með 15. mars 2016. 

Forseti 
hug- og félagsvísindasviðs  

• Frumkvæði og forysta um málefni fræðasviðsins.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð á málefnum 

fræðasviðsins.
• Yfirumsjón með rannsóknarvirkni og kennslu á sviðinu.
• Framkvæmd gæðastjórnunar á fræðasviðinu í samráði     

við gæðastjóra.
• Starfsmannamál á sviðinu.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum samskiptum 

fræðasviðsins.
• Seta í framkvæmdastjórn skólans og er hluti af yfirstjórn 

skólans.

Menntunar- og hæfiskröfur:
• Doktorspróf er skilyrði og æskilegt að prófið sé á 

vettvangi fræða sem kennd eru á viðkomandi fræðasviði 
eða tengjast viðfangsefnum þess.

• Hæfileiki til að byggja upp og leiða teymi akademískra 
starfsmanna.

• Reynsla af rekstri og stjórnun.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn.
• Reynsla af starfi innan háskóla er æskileg.
• Reynsla af störfum sem tengjast viðfangsefnum            

á fræðasviðinu er æskileg.
• Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar                   

í mannlegum samskiptum.

www.unak.is/lausstorf.

Helstu ábyrgðarþættir:
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Vilt þú vera?

Verkefnastjóri
Rafiðnfræðingur / Véliðnfræðingur

Ljósvirki er rafverk
takafyrirtæki stofnað 
1961 sem sérhæfir sig í 
dag í ljósleiðaralögnum 
og rafverktöku. Undan
farin ár hefur fyrirtækið 
tekið virkan þátt í 
ljós leið aravæðingu 
höfuðborgarsvæðisins 
og eflt þjónustu við iðn
aðarfyrirtæki, húsfélög og 
einstaklinga.   
 
Nánar um fyrirtækið
www.ljosvirki.is

Sæktu um starfið á

capacent.is

Menntunar og hæfniskröfur
Raf- eða véliðnfræðimenntun eða sambærilegt 
Reynsla af vinnu við ljósleiðaraverkefni æskileg 
Reynsla eða menntun á sviði verkefnastjórnunar æskileg
Frumkvæði og skapandi hugsun
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í samskiptum nauðsynleg
Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg í ræðu og riti 
Kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur 

Nánari upplýsingar veita: 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)  
Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

24. janúar

Helstu verkefni
Verkumsjón og vinna í nýframkvæmdum  
og þjónustuverkefnum
Innkaup og samskipti við erlenda birgja
Verkefnaöflun og tilboðsgerð 
Markaðssetning á sviði ljósleiðara- og raflagnaverkefna
Tæknileg og fagleg úrlausnarefni  
 
 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferils-
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Í boði eru áhugaverð störf á 
krefjandi og skemmtilegum 
vinnustað. 
 
Framundan er innleiðing 
nýrra laga um opinber 
fjármál sem fela í sér 
veru legar breytingar og 
tæki færi. Fjármála-og 
efna hags ráðuneytið 
gegnir lykilhlutverki í 
breyt  ingunum og munu 
sér fræð ingarnir taka virkan 
þátt í þeim. 
 
Nánari upplýsingar um 
störfin eru á Starfatorgi 
og á heimasíðu Capacent. 
Áhugasamir einstaklingar, 
án tillits til kyns, eru hvattir 
til að sækja um störfin. 
Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.  
 

Sæktu um störfin á

capacent.is  

Sérfræðingur í opinberum fjármálum 

Starfið felst í áætlanagerð fjárlaga ásamt skrifum um 
opinber fjármál og ríkisfjármálastefnu stjórnvalda. Starfið 
krefst mikillar greiningarvinnu og upplýsingagjafar um 
opinber fjármál, auk samstarfs við lykilaðila á því sviði.  

Tveir sérfræðingar í fjárstýringu, 
reikningsskilum og áætlanagerð 

Tvö störf tengd fjárstýringu ríkisins og framkvæmd fjárlaga. 
Sérhæfing starfanna felst annars vegar í áætlanagerð 
ríkisaðila og hins vegar í þróun reikningsskila hins opinbera. 
Markmið starfanna er að stuðla að umbótum, auknum 
árangri og hagkvæmni í starfsemi ríkisins.  

Sérfræðingur í stjórnarháttum  
og umsýslu félaga í ríkiseigu 

Starfið varðar stjórnhætti ríkisfyrirtækja, ásamt þróun og 
eftirfylgni eigenda stefnu ríkisins. Í því felst umsjón með 
samskiptum ríkisins við félög í eigu þess og þátttöku í 
verkefnum við sölu eignarhluta í fjármála fyrirtækjum.  
 
 

Umsóknarfrestur

24. janúar 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar fjögurra framúr-
skarandi sérfræðinga til að sinna spennandi verkefnum  
á sviði ríkisfjármála og félagaumsýslu. Markmið starfanna 
er að stuðla að auknum árangri í starfsemi ríkisins, 
umbótum og hagkvæmri nýtingu almannafjár. 
 
Sérfræðingarnir þurfa að vera lausnamiðaðir, búa yfir 
gagnrýnni hugsun og sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi. 
Þeir þurfa að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfni og 
getu til að ávinna sér traust samstarfsaðila. Störfin krefjast 
öll kunnáttu og hæfileika til að greina og miðla upplýsingum 
á greinargóðan og skýran hátt.  
 
Eitt starf er á skrifstofu opinberra fjármála og þrjú störf eru 
á skrifstofu stjórnunar og umbóta. Í ráðuneytinu eru 80 
starfsmenn, flestir háskólamenntaðir.  
 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskóla menntaðra 
starfsmanna Stjórnar ráðsins. Umsóknir geta gilt í  
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr.  
2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum 
störfum með síðari breytingum. 
 
Nánari upplýsingar veita: 
Jóna B. Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) 

Spennandi störf á sviði opinberra 
fjármála og félagaumsýslu
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Þjónustufulltrúi

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Félagssvæði Einingar-Iðju 
er Akureyri, Dalvíkurbyggð, 
Fjallabyggð og allir hreppar 
Eyjafjarðarsýslu. Einnig 
Svalbarðsstrandar- og 
Grýtubakkahreppur í  
Suður- Þingeyjarsýslu. 
Félagið heldur úti öflugri 
þjónustu fyrir félagsmenn 
og leitast er við að tryggja 
þeim sem bestan aðgang  
að upplýsingum og þjón-
ustu. Fjórtán starfsmenn 
starfa hjá félaginu á skrif-
stofum félagsins á Akureyri, 
Dalvík og í Fjallabyggð. 

Sæktu um starfið á

capacent.is 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
Reynsla og þekking á vinnumarkaði og nærsamfélaginu
Þekking á kjarasamningsmálum er kostur
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót  
og þjónustulund
Geta til að skilja og setja sig inn í mismunandi 
aðstæður einstaklinga
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
Góð almenn tölvukunnátta
Góð tungumálakunnátta, í íslensku og ensku  
og geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veita: 
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

20. janúar

Eining-Iðja leitar að öflugum liðsmanni í starf þjónustu-
fulltrúa hjá félaginu. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt 
starf. Starfið er á Akureyri  

Helstu verkefni
Almenn upplýsingagjöf
Verkefnastjórnun
Lögfræðileg málefni, td. tengd kjarasamningum
Útreikningar 
Eftirlit með vinnustaðaskírteinum
Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila
Önnur tilfallandi verkefni

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

Við leitum að

Verkefnastjórum

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Vegna aukinna verkefna 
óskar RST Net að ráða í 
tvær stöður verkefnastjóra.  
Leitað er að öflugum ein
staklingum sem hafa vilja 
og metnað til að ná árangri 
í starfi.  Störfin krefjast 
ferðalaga innanlands  
sem utan. 

RST Net er sérhæft 
þjón ustu fyrirtæki í 
raforkuiðnaði.  
 
Starfsemin felst í þjónustu 
við orkufyrirtæki og iðjuver 
landsins, verk töku í ýmsum 
nýfram kvæmdaverkum í 
orkuiðnaði og framleiðslu  
á búnaði.  
 
Nánar um fyrirtækið 
www.rst.is

Sæktu um starfið á

capacent.is  

Vilt þú vera? 

Verkefnastjóri  
Vél- eða rafiðnfræðingur 

Helstu verkefni
Verkumsjón og vinna í þjónustu- og  
framkvæmdaverkefnum á háspennusviði
Aflspennaviðhald
Mælingar og ástandsmat raforkubúnaðar
Samskipti við erlenda birgja
Tæknileg ráðgjöf og þjónusta
Tilboðsvinna og efnisöflun

Menntunar og hæfniskröfur
Menntun á sviði vél- eða rafiðnfræði 
Reynsla af vinnu í orkuiðnaði æskileg 
Reynsla eða menntun á sviði verkefnastjórnunar æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Sveigjanleiki og hæfni í samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg í ræðu og riti 
 
 

Nánari upplýsingar veita: 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

24. janúar 

Vilt þú vera? 

Verkefnastjóri  
Rafmagnsverkfræðingur / rafmagnstæknifræðingur

Helstu verkefni
Verkumsjón
Verkfræðileg þjónusta
Verkefnaöflun og tilboðsgerð 
Samskipti við erlenda birgja, uppbygging og viðhald 
langtíma viðskiptasambanda
Markaðsmál og tæknileg ráðgjöf 

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólagráða í rafmagnsverk- eða tæknifræði
Reynsla af vinnu í orkuiðnaði æskileg 
Reynsla eða menntun á sviði verkefnastjórnunar æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Góð íslenskukunnátta, reynsla og hæfni í framsetningu 
tölulegra og ritaðra gagna
Góð kunnátta í talaðri og ritaðri ensku  
Norðurlandatungumál kostur 
 

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

Verkefnisstjóri 

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

 Sæktu um starfið á

capacent.is 

Starfssvið
Að fylgja eftir ákvörðunum og áherslum stjórnar BVV
Að leita eftir hugmyndum um ný verkefni og fjármagni  
til þeirra á innlendum og erlendum vettvangi
Að fylgjast með framgangi verkefna 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking af verkefnum á sviði mannvirkja eða 
innan stjórnsýslunnar tengt framkvæmdum 
Reynsla af verkefnastjórnun
Tengslanet innan fagsviðsins
Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og árangursdrift
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Sjálfstæði í vinnu og öguð vinnubrögð
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Umsóknarfrestur

17. janúar

Byggingavettvangur – BVV, nýr samstarfsvettvangur 
stofnaður af Samtökum iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, Mannvirkjastofnun og Íbúðalánasjóði, óskar eftir 
að ráða öflugan verkefnisstjóra. Formlegt starf BVV hefst 
í byrjun árs.   
 
Samstarfsvettvangurinn er tímabundið átaksverkefni til 
þriggja ára. Tilgangur BVV er að efla samkeppnishæfni 
innan byggingageirans, auka framleiðni og nýsköpun, 
stuðla að faglegri mannvirkjagerð og skila virðisauka fyrir 
þá sem þar starfa.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) 
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is)

Vilt þú vera?

Fjármálastjóri

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Brammer er eitt af leiðandi 
fyrirtækjum í Evrópu sem 
dreifingaraðili á iðnaðar
rekstarvöru, með yfir 50 
ára reynslu. Brammer er 
þekkt fyrir hágæðavörur 
og sveigjanlega þjónustu.
Framúrskarandi þjónustu 
okkar ber fyrst og síðast 
að þakka góðu starfsfólki. 
Brammer á Íslandi starf
rækir vöruhús á svæði Alcoa 
Fjarðaáls í Reyðarfirði, 
verslun og sölu skrifstofu  
í Hafnarfirði og skrifstofu  
í Kópavogi. Brammer er ört 
stækkandi fyrirtæki á Íslandi 
með um 45 starfsmenn 
hérlendis. 
www.brammer.is 
www.brammer.biz

Sæktu um starfið á

capacent.is 

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða hagfræði  
eða önnur sambærileg menntun
Reynsla af sambærilegu starfi
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
Greiningarhæfni, færni í að taka saman upplýsingar  
og framsetningu þeirra
Leiðtogahæfni, færni í samskiptum, frumkvæði  
og metnaður
Reynsla af erlendum samskiptum kostur
Góð íslenska og enskukunnátta, ræðu og riti 

Nánari upplýsingar veita: 
Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) 
Hilmar Garðar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

17. janúar

Brammer á Íslandi óska eftir að ráða öflugan og 
metnaðar  fullan fjármálastjóra til starfa. Um fjölbreytt  
og krefjandi starf er að ræða í alþjóðlegu umhverfi. 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun
Fjárstýring, áætlanagerð, eftirfylgni og kostnaðareftirlit
Ábyrgð á uppgjörum og reikningshaldi
Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð
Samskipti við birgja, viðskiptavini og  fjármálastofnanir
Samskipti við móðurfélag
 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
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GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Vilt þú vera?

Verkefnastjóri  
fag- og kynningarmála

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark  
til að líta hlutina nýjum augum og fá ferska sýn á þá.

Bandalag háskólamanna 
var stofnað 23. október 
1958 og er heildarsamtök 
stéttarfélaga háskóla
manna. Stéttar félögin eru 
flest skipuð einstaklingum 
einnar fagstéttar þar sem 
menntun félagsmanna 
veitir þeim tiltekin starfs
réttindi. Félagsmenn innan 
aðildarfélaga bandalagsins 
eru háskóla menn sem starfa 
á öllum sviðum íslenks 
atvinnu lífs jafnt hjá ríki, 
sveitar félögum og einka 
fyrir tækjum. Félögin eru 28 
og félagsmenn um 11.000.

Sæktu um starfið á

capacent.is 

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri auk staðgóðrar 
kunnáttu í ensku og einu Norðurlandamáli
Áhugi á stöðu háskólamanna á vinnumarkaði
Frumkvæði og sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum eru 
nauðsynlegir eiginleikar
Lögð er áhersla á lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veita: 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) 
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Umsóknarfrestur

24. janúar

Starfssvið
Umsjón með heimasíðu og samskiptamiðlum BHM
Skipulagning fræðslu, ráðstefna og kynninga
Tengsl við fjölmiðla
Seta í nefndum og ráðum innan og utan BHM
Umsjón með kynningarefni BHM
Markaðssetning og tengslamyndum
 

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

STÓRT TÆKIFÆRI Á 
LITLU KAFFISTOFUNNI

Olís er eitt af 30 stærstu fyrirtækjum landsins. Markmið fyrirtækisins er að bjóða 
viðskiptavinum vandaðar og samkeppnishæfar vörur á samkeppnishæfu verði. 
Á þjónustustöðvum Olís er lögð áhersla á umhverfisvernd, vinalegt andrúmsloft 
og góða þjónustu.

Olíuverzlun Íslands hf. auglýsir eftir 
áhugasömum og metnaðarfullum aðila til 
að taka að sér rekstur Litlu ka�stofunnar. 

Litla ka�stofan er einn þekktasti áningar- 
staðurinn við þjóðveg eitt, en hún var 
upphaflega stofnuð 4. júní 1960. Litla 
ka�stofan er þjónustustöð með veitingar, 
vörusölu og eldsneyti en við hana eru 

sjálfsafgreiðsludælur frá Olís. Leitað er eftir 
aðila sem hefur reynslu af rekstri, með ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
 

Áhugasamir aðilar eru vinsamlegast beðnir 
um að senda inn umsóknir á 
ka�stofan@olis.is eigi síðar en 26. janúar.
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Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

Grunnskóli 
Seltjarnarness

 
•	 Starfsfólk	vantar	í	Skólaskjól	/	frístund,	lengda	viðveru		
	 fyrir	nemendur	í	1.-4.bekk,	og	stuðningsfulltrúa	vantar	í		
	 hlutastörf	við	skólann.	

Upplýsingar	veita	Ólína	Thoroddsen	skólastjóri	
olina@grunnskoli.is	og	Rut	Hellenar	ruth@grunnskoli.is	
forstöðukona	Skólaskjóls,	sími	595	9200.	

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

Umsóknarfrestur er til 20. janúar næstkomandi. 

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

 Laus störf 

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku 

lífeyristrygginga
• Ráðgjafi við læknisfræðileg mál svo sem við 

mat á umsóknum um endurhæfingarlífeyri, 
bifreiðastyrk og umönnunarmat

• Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati 
varðandi almannatryggingar

Hæfnikröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 

lækninga eru skilyrði 
• Góð samskiptafærni nauðsynleg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf

Tryggingastofnun auglýsir laust til umsóknar starf læknis. Um er að ræða allt að 50% starf.
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Nánari upplýsingar veita:

Haraldur Jóhannsson, yfirlæknir í síma 560 4400 og  
Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á www.starfatorg.is.  
Nánari upplýsingar um TR má finna á www.tr.is.

Læknir hjá Tryggingastofnun

VILTU GANGA TIL LIÐS VIÐ ÖSSUR?

STJÓRNUN BREYTINGAVERKEFNA 

STARFSSVIÐ:

• Stjórnun alþjóðlegra breytingaverkefna í Business Process teymi
• Leiða breytingar á viðskiptaferlum þvert á deildir 
• Verkefnastjórnun
• Stjórnun vinnustofa
• Skráning verkferla og greiningar 

• Samvinna við upplýsingatæknideild í vali og breytingum á kerfum

 
HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun
• A.m.k. 7 ára starfsreynsla
• Reynsla af greiningum og frammistöðumælingum
• Reynsla í upplýsingatæknigeiranum
• Leiðtogahæfni
• Mjög góð enskukunnátta

LÖGFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ:

• Almenn lögfræðiráðgjöf innan lands og utan 
• Skjalagerð og yfirlestur samninga
• Sérverkefni á vegum lögfræðideildar 

• Aðstoð við regluvörslu

 
HÆFNISKRÖFUR:

• Meistarapróf í lögfræði
• A.m.k. 5 ára reynsla af lögfræðistörfum
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Rík þjónustulund
• Mjög góð enskukunnátta

WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum hópi okkar.
Við leitum að fólki með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 
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Þjónustustjóri
Gallery Restaurant leitast eftir þjónustustjóra í fullt 
starf. Starfið felst í að annast viðskiptavini og svara 
fyrirspurnum varðandi veisluhöld og ýmislegt fleira. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af þjón-
ustustörfum og gott vald á íslensku og ensku, talaðri 
sem ritaðri.

Þjónar og aðstoð í sal
Gallery Restaurant leitar eftir þjónum og aðstoðar-
fólki í sal í aukavinnu á kvöldin og um helgar.
Reynsla af þjónustustörfum nauðsynleg.

Barþjónn
Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón 
til þess að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af barstörfum og einstaka 
þjónustulund.

Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is
Gallery Restaurant – Hótel Holt. 

www.holt.is

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Fagleg ábyrgð
• Fjárhagsleg ábyrgð
• Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur

•  Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar, faglegur 

metnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni eru skilyrði

• Reynsla í teymisvinnu skilyrði
• Reynsla í kennslu og vísindavinnu
• Góð þekking á sviði stjórnunar  

á sjúkrahússtarfsemi
• Víðtæk reynsla af meðhöndlun 

geðsjúkdóma
• Íslenskt sérfræðileyfi í 

geðlækningum

Laun skv. kjara samn ingi fjármála ráð
herra og stéttar  félags. Fullt starf er 
bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkra húslækna dags. 2. maí 2002, 
sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita María 
Einisdóttir, framkvæmdastjóri 
(mariaein@landspitali.is,  
543 4077) og Sigríður Hafberg, 
mannauðsráðgjafi (shafberg@
landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
 26. janúar 2016.

Starf yfirlæknis er laust til umsóknar. Starfsstöðvar eru við Hringbraut og á Hvítabandi. Næsti 
yfirmaður er framkvæmdastjóri geðsviðs. Deildin sinnir einstaklingum með alvarlegan geðrænan 
vanda og tekur við tilvísunum m.a. frá heilsugæslu og bráðaþjónustu geðsviðs. Þangað leita um 
2.700 einstaklingar á ári hverju. Áhersla er lögð á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða þjónustu.

YFIRLÆKNIR

Göngudeild geðsviðs

Starfshlutfall er 100% og veitist 
starfið frá 1. mars 2016 eða eftir 
samkomulagi, til 5 ára í samræmi við 
stefnu LSH. 

Umsókn fylgi vottfestar upplýs
ingar um nám, fyrri störf og 
reynslu af kennslu, vísinda og 
stjórnunarstörfum, ásamt afriti af 
helstu ritsmíðum sem umsækjandi 
hefur ritað eða átt þátt í. 

Umsóknargögn sem ekki er 
hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, Maríu Einisdóttur, 
framkvæmdastjóra, Skrifstofa 
geðsviðs 34A, Landspítali við 
Hringbraut, 101 Reykjavík.

Umsóknir verða sendar til stöðu
nefndar lækna hjá Landlæknis
embættinu. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim 
auk mats stöðunefndar á innsendum 
umsóknargögnum.

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði.
Fyrirtækið hefur starfað síðan 1975. Ískraft rekur 5 starfstöðvar, í Kópavogi, 
Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi og Reykjanesbæ. 

Umsóknir óskast sendar til ÍSKRAFTS, Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi, 
fyrir 20. janúar 2016. 

Upplýsingar veitir Jón Sverrir Sverrisson, netfang: jon@iskraft.is
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum svarað.

Rafmagnsverk-/tæknifræðingur 
eða arkitekt

ÍSKRAFT  óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing, rafmagnstæknifræðing eða arkitekt.
Starfið felur í sér verkefni á  lýsingarsviði ÍSKRAFT.  Leitað er að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi með framtíðarstarf í huga.

 Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Sala, innkaup, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini á lýsingarbúnaði, ásamt öðrum tengdum 
 varningi hjá fyrirtækinu
• Samskipti við birgja 
• Þjónusta, ráðgjöf og aðstoð við viðskiptavini á úrlausnum tengdum lýsingu og lýsingarhönnun

 Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Próf í rafmagnsverkfræði, tæknifræði eða arkitektúr
• Góð tölvukunnátta
• Góð þekking á lýsingartækni
• Góð enskukunnátta, í tal- og ritmáli 
• Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Metnaður og áhugi til að takast á við krefjandi verkefni
• Starfsreynsla æskileg en ekki skilyrði

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi í tómstundaheimilið 
  Regnbogann
 
Leikskólinn Hæðarból
 • Leikskólakennari eða annar  
  uppeldismenntaður starfsmaður
 
Leikskólinn Krakkakot
 • Matráður
 • Aðstoðarmatráður

Leikskólinn Sunnhvoll
 • Leikskólakennari eða leiðbeinandi í 
  50% starf eftir hádegi
 
Móaflöt
 • Starfsmaður óskast á kvöld-, helgar- 
  og næturvaktir í skammtímavistun 
  fyrir fötluð börn

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Stálsmiðir og Rafsuðumenn óskast 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum íslensku-
mælandi stálsmiðum og rafsuðumönnum sem geta unnið 
sjálfstætt.  Eingöngu vanir menn koma til greina.
Stál og Suða ehf. er framsækið fyrirtæki í málmiðnaði sem 
sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið  
stalogsuda@stalogsuda.is
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð 
í samráði við skjólstæðinga og bera ábyrgð á 
meðferð samkvæmt starfslýsingu

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni skilyrði

• Reynsla af geðhjúkrun æskileg
• Áhugi á geðhjúkrun og meðferðarstarfi skilyrði
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust eftir samkomulagi. 
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjár    mála ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“.  Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið 
af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veita Eydís Kr Sveinbjarnardóttir, 
deildarstjóri (eydissve@landspitali.is, 543 4219)  
og Sigríður Hafberg, mannauðsráðgjafi  
(shafberg@landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2016.

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Deildin er 10 rúma legudeild sem sinnir meðferð á 
alvarlega geðsjúkum einstaklingum og fjölskyldum þeirra. Þar dvelja ungmenni á aldrinum 18-30 
ára sem eru flest greind með geðrofssjúkdóm og fíknivanda.  Markmið endurhæfingar er að 
endurhæfa skjólstæðingana aftur út í samfélagið. Á deildinni er lögð áhersla að unnið sé samkvæmt 
gagnreyndri þekkingu og viðurkenndum verklagsferlum. Meðferðarstarf deildar einkennist af 
teymisvinnu, áherslu á fjölskyldustuðning og batamiðaða þjónustu.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild Kleppi

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Byggja upp traust og mynda meðferðarsamband 
við sjúklinga og aðstandendur

• Skipuleggja og hafa yfirsýn yfir meðferð sjúklinga
• Veita nánustu aðstandendum stuðning
• Skipuleggja útskrift og hafa yfirsýn yfir 

útskriftarmál sjúklinga í samvinnu við 
félagsráðgjafa

• Þátttaka í helstu þróunarverkefnum deildar; 
uppbyggingu teymisvinnu, innleiðing 
fjölskylduvænrar þjónustu göngudeildar í anda 
batastefnu og innleiðingu lífsgæðahópa

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni skilyrði

• Reynsla af geðhjúkrun æskileg
• Áhugi á geðhjúkrun skilyrði
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 80% og er starfið laust eftir samkomulagi. 

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

Laun skv. kjarasamningi fjár    mála ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“.  Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið 
af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veita Eydís Kr Sveinbjarnardóttir, 
deildarstjóri (eydissve@landspitali.is, 543 4219)  
og Sigríður Hafberg, mannauðsráðgjafi  
(shafberg@landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2016.

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Á deildinni er veitt sérhæfð eftirfylgd, meðferð 
og stuðningur, bæði tímabundið og til lengri tíma, við alvarlega geðsjúka einstaklinga 
og fjölskyldur þeirra.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Göngudeild geðsviðs Kleppi

TÆKNIMAÐUR

Þorgeir & Ellert hf. er gamalgróið málmiðnaðarfyrirtæki 
með sögu allt aftur til 1928.  Starfssemi fyrirtækisins byggir 
aðallega á tvennu.  Annars vegar þjónustu við útgerðir og 
stóriðjur og hins vegar eigin framleiðslu, svo sem fram-
leiðsla á sjálfvirkum plötufrystum. 

Þorgeir & Ellert hf. óskar eftir því að ráða tæknimann til að 
sinna hönnun og tilboðsgerð fyrir fyrirtækið.
  
Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

• Hafi menntun og starfsreynslu í málmiðnaði.
• Hafi reynslu af notkun AutoCad og Inventor teikniforrita.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur  
Ingólfur Árnason framkvæmdastjóri í síma 897-1403. 
Umsóknum með ferilskrá skal skilað á netfangið  
ingólfur@skaginn3x.com fyrir 29.janúar 2016

Þorgeir & Ellert hf.
Bakkatúni 26
300 Akranes

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

Grunnskólar

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

· Matráður í Kársnesskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Lindaskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.

Starfskraftur óskast
Bílaryðvörn Bílshöfða 5, 110 RVK óskar eftir starfskrafti á 

ryðvarnar verkstæði okkar sem fyrst. 

Uppl. ásamt ferilsskrá sendist á jon@bilahollin.is 
eða í s. 664 8090.

www.intellecta.is

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

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

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Skipulagning einstaklingshæfðar 
hjúkrunarmeðferðar 
endurhæfingarsjúklinga

• Þátttaka í þvegfaglegri 
teymisvinnu

• Fræðsla til sjúklinga og 
aðstandenda

• Þátttaka í þverfaglegum faghópum

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður og ábyrgð  
í starfi

• Hæfni og áhugi á teymis-  
og verkefnavinnu

• Sjálfstæði, frumkvæði  
og lausnamiðuð nálgun

• Jákvætt viðhorf og 
samskiptahæfileikar

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

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

Nánari upplýsingar veita Sigríður 
Guðmundsdóttir, deildarstjóri 
(siggud@landspitali.is, 824 
5291) og Bára Benediktsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (baraben@
landspitali.is, 824 59096120).

Umsóknarfrestur er til og með  
25. janúar 2016.

Við leitum eftir drífandi hjúkrunarfræðingi til að ganga til liðs við okkur á endurhæfingardeild sem 
staðsett er á 2. hæð Grensási. Deildin er 24 rúma og fer þar fram sólarhringsþjónusta við fjöl breyttan 
hóp sjúklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa tapað færni, tímabundið eða varanlega vegna slysa 
eða veikinda. Á deildina koma fyrst og fremst sjúklingar frá öðrum deildum Landspítala.  

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Endurhæfingardeild Grensási

Unnið er á þrískiptum vöktum og 
vinnuhlutfall er samkomulagsatriði. 
Starfið veitist frá 1. febrúar 2016 eða 
eftir nánara samkomulagi. 

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

Laun skv. kjara samn ingi fjármála-
ráð herra og stéttar  félags. 
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf“. 

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna 
sérgreinarinnar, s.s. vinna á skurðstofum, 
gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á útstöðvum 
sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun 
bráðra og langvinnra verkja

• Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum 
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar

• Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við 
yfirlækna og prófessor

Hæfnikröfur

•  Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg  
en ekki skilyrði

• Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við 
yfirlækna deildar

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Frekari viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslu-

lækningum er æskilegt en ekki skilyrði  
(t.d. hjartasvæfingar, barnasvæfingar,  
gjörgæslu lækningar)

• Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslu-
lækningum

Starfshlutfall er 100%. Starfið er laust nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri 
störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum 
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi 
kann að hafa birt eða skrifað. 

Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, LSH skrifstofa aðgerðasviðs, 10C Fossvogi. 
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á 
innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur 
og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags. 
Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfir lýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“.  Öllum 
umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veita  Gísli Vigfússon, yfirlæknir 
(gislivig@landspitali.is, 825 3542) og Alma Dagbjört Möller, 
framkvæmdastjóri (almam@landspitali.is, 824 5824).

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í svæfinga- og gjörgæslulækningum. Starfsvettvangur 
innan spítalans verður fyrst og fremst við Hringbraut. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Vinakot leitar að öflugu starfsfólki 
Vinakot ehf. rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og 
unglinga með fjölþættan vanda. Um þessar mundir leitar Vinakot 
að öflugu starfsfólki í framtíðarstarf í nýtt úrræði. Um er að ræða 
vaktavinnu með ungling með fjölþættan vanda. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvetja og styðja þjónustuþega til sjálfstæðis og virkni 
• Umönnun, eftirlit og félagslegur stuðningur
• Fyrirmynd fyrir þjónustuþega
• Almennt heimilishald
• Þátttaka í einstaklingsáætlunum og teymisvinnu

Hæfniskröfur
• 20 ára eða eldri
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
  fjölþættan vanda
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Reynsla af því að starfa með fólki er æskileg
• Þekking á einhverfu er æskileg
• Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi  
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.

Starfshlutfall 30-80 % 

Umsóknarfrestur er til 10.janúar 2016 og umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf eigi síður en 15.janúar 2016.

Upplýsingar gefur Ásdís Sigurjónsdóttir, deildarstjóri og þroska-
þjálfi, á netfangið asdis@vinakot.is og í síma 659-3751

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is



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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðinga og bera ábyrgð á 
meðferð samkvæmt starfslýsingu

• Skipuleggja og veita fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda

• Þátttaka í teymisvinnun

Hæfnikröfur

• Reynsla og áhugi á hjúkrun aldraðra
• Góð samskiptahæfni
• Faglegur metnaður
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starf hjúkrunarfræðings á dagdeild öldrunar á Landakoti er laust til umsóknar.

Starfshlutfall er 80-100% og 
veitist starfið frá 1. febrúar 2016 
eða eftir samkomulagi. Unnið er í 
dagvinnu.

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

Laun skv. kjarasamningi 
fjár     mála ráðherra og stéttar-
félags. Sótt er um starfið rafrænt 
á; www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“. 

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

Nánari upplýsingar veita Herdís 
Herbertsdóttir, deildarstjóri 
(herdish@landspitali.is, 543 9878) 
og Sigurveig B Björgvinsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur (sigurvb@
landspitali.is, 543 6120).

Umsóknarfrestur er til
og með 25. janúar 2016. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Dagdeild öldrunar Landakoti

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna á bráðaþjónustu geðsviðs
• Þátttaka í vaktþjónustu geðlækna
• Samráðskvaðningar á aðrar deildir 

Landspítala
• Þátttaka í kennslu og 

rannsóknarstarfi 

Hæfnikröfur

• Góðir samskiptahæfileikar  
og jákvæðni

• Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
• Góð reynsla og hæfileiki til að vinna 

í teymi
• Breið þekking og reynsla í 

geðlækningum
• Reynsla í kennslu og 

rannsóknarvinnu
• Íslenskt sérfræðileyfi í 

geðlækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis á bráðaþjónustu geðsviðs. Deildin sinnir einstaklingum 
sem eiga við bráða geðræna erfiðleika að stríða. Þar er veitt móttaka og meðferð við bráðavanda. 
Um 5.300 komur eru á deildina á ári hverju. Áhersla er lögð á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða 
þjónustu. 

Starfshlutfall er 100% og er starfið 
laust frá 1. mars 2016 eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn fylgi vottfestar upplýs
ing ar um nám, fyrri störf, reynslu 
af kennslu, vísindavinnu og 
stjórnunarstörfum ásamt sér
prentun eða ljósriti af greinum sem 
umsækjandi kann að hafa birt eða 
skrifað. Umsókn ar gögn sem ekki 
er hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, Maríu Einisdóttur, 
framkvæmdastjóra, HB34A.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.
 

Laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttar félags. 
Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna 
kjara samnings sjúkrahúslækna 
dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 
5. mars 2006. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir 

„laus störf“. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veita María 
Einisdóttir, framkvæmdastjóri 
(mariaein@landspitali.is,  
543 4077) og Sigríður Hafberg, 
mannauðsráðgjafi (shafberg@
landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
26. janúar 2016.

SÉRFRÆÐILÆKNIR 

Bráðaþjónusta geðsviðs

REKSTRARSTJÓRI
Ferðbúinn ehf. leitar að öflugum aðila í stöðu rekstrarstjóra skáta-
miðstöðvarinnar Hraunbyrgis og tengdri ferðaþjónustu. Leitað er að 
kraftmiklum og sjálfstæðum aðila. Um er að ræða 70-100% starfshlut-
fall. Gert er ráð fyrir að rekstrarstjóri geti hafið störf fljótlega.

Skátafélagið Hraunbúar var 
stofnað árið 1925 og er því eitt 
af elstu skátafélögum landsins. 
Skátastarf í Hafnarfirði á sér 
langa og óslitna sögu en Hraun-
búar hafa löngum verið eitt 
öflugasta félag landsins.
Skátafélagið Hraunbúar er með 
aðstöðu í Hraunbyrgi og er að-
staðan ein sú glæsilegasta sem 
skátafélag hefur á Íslandi. Tengd 
ferðaþjónusta er farfuglaheimil-
ið Lava Hostel sem nýtur mikilla 
vinsælda sem hagkvæmur og 
vinalegur gistikostur.

HELSTU VERKEFNI:
•	 Ábyrgð á daglegum rekstri 

fyrirtækisins.
•	 Færsla bókhalds og 

samningagerð.
•	 Markaðsmál.
•	 Umsjón starfsmannamála 

farfuglaheimilisins.
•	 Samskipti við opinbera aðila 

vegna skátastarfs.
•	 Alþjóðleg verkefni.
•	 Önnur tilfallandi verkefni.

HÆFNISKRÖFUR:
•	 Menntun sem nýtist í starfi.
•	 Góð bókhaldskunnátta.
•	 Reynsla af rekstri fyrirtækja eða deilda.
•	 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í 

rituðu og töluðu máli.
•	 Önnur tungumálakunnátta er kostur.
•	 Reynsla af ferðaþjónustu og 

markaðsmálum er mikill kostur.
•	 Frumkvæði, skipulags- og samskiptahæfni.
•	 Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bílpróf 

og bíl til umráða.

SÆKJA UM:
Starfsumsókn skal berast á netfangið starf@hraunbuar.is og 
skal henni fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gert er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við-
komandi í starfi. Fyrirspurnir skulu berast á sama netfang.

UMSÓKNARFRESTUR 
til og með 17. janúar nk.

Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu,
uppsetningu og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum 
fyrir gagnaver, tölvu og tæknirými, rakakerfum, hússtjórnar-
kerfum og ýmiskonar iðnaðarsjálfvirkni.

Óskum eftir að ráða
Rafvirkja

Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
- Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
- Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun á sviði kælitækni og/eða rafvirkjunar
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                            
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is

Húsvörður
Húsfélagið Þorragötu 5-9, 101 Reykjavík óskar að ráða húsvörð 
til starfa. Starfinu fylgir 60 m² íbúð og er búseta þar skilyrði.  
Um er að ræða fjölbýli fyrir eldri borgara með 38 íbúðum.

Leitað er að einstaklingi sem er reyklaus, þjónustulundaður, 
traustur, samviskusamur, lipur í samskiptum og handlaginn. 
Starfið getur einnig hentað samhentum hjónum.

Helstu verkefni eru umsjón með fasteigninni, þrif, umhirða lóðar, 
minniháttar viðhald, umsjón með verktökum, aðstoð við íbúa 
hússins og önnur tilfallandi störf.

Starfið er laust frá og með 1. mars 2016.

Umsókn fylgi mynd, ferilskrá og meðmæli. Trúnaði heitið.

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað í pósti til Húsfélagsins 
Þorragötu 5-9, Þorragötu 7, 101 Reykjavík eða rafrænt á  
netfangið thorragata.5.9@gmail.com fyrir 26. janúar 2016.

Húsvörður óskast

Okkur vantar húsvörð 
         í Laugardalshöll

Óskum eftir að ráða öflugan húsvörð í fullt starf. 
Vinnutími er 12 tíma vaktir og er unnið eftir 
vinnukerfi 2-2-3 auk tilfallandi aukavinnu. 

Starfsemi Laugardalshallar er lifandi 
og fjölbreytt allt árið. Áhugasamir sendi 
umsókn fyrir 25. janúar 2016 ásamt ferilskrá 
á tölvupóst ish@ish.is

Nánari upplýsingar er að finna á forsíðu 
Laugardalshallar www.ish.is - Laus störf - 



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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Skipulagning á nýtingu núverandi húsnæðis spítalans
• Verkefnastjórnun, áætlanagerð og stýring verkefna á 

hönnunar- og framkvæmdastigi
• Samskipti við byggingaryfirvöld, ytri eftirlitsaðila, 

ráðgjafa, notendur og verktaka
• Skipulagning og stjórnun vinnustofa með notendum
• Þátttaka í stöðugum umbótum deildarinnar
• Þátttaka í undirbúningi nýbygginga Landspítala

Hæfnikröfur

•  Menntun og reynsla af stjórnun verkefna er kostur
• Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun
• Faglegur metnaður og framúrskarandi 

samskiptahæfni 
• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Háskólapróf í verkfræði, arkitektúr  

eða sambærileg menntun

Starfshlutfall er 100% og er starfið laust nú þegar eða 
eftir samkomulagi.

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

Laun skv. kjara samn ingi fjármála ráð herra og stéttar -
félags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
 
Nánari upplýsingar veita Aðalsteinn Pálsson, deildar-
stjóri (adalstei@landspitali.is, 543 1504) og Viktor 
Ellertsson, mannauðsráðgjafi (viktore@landspitali.is, 
843 1517).

Umsóknarfrestur er til og með  
25. janúar 2016.

Verkefnastjóri óskast til starfa. Deildin sér um rekstur fasteigna og lóða Landspítala og annast 
breytingar og viðhald á húseignum og húskerfum spítalans. Þar er einnig unnið að skipulags- og 
þróunarmálum, skipulagi nýbygginga, meiri háttar breytingum á húsnæði og stefnumörkun í 
fasteignamálum með það að markmiði að skapa sem besta aðstöðu á sem hagkvæmastan hátt. 

VERKEFNASTJÓRI

Fasteignadeild rekstrarsviðs 

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ber ábyrgð á ákveðnum málaflokkum í viðhaldi 
og rekstri lagnakerfa sjúkrahússins í samráði við 
verkstjóra

• Sinnir almennu viðhaldi og eftirliti lagnakerfa ásamt 
breytingum og nýjum lögnum

Hæfnikröfur

•  Drifkraftur og vandvirkni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Geta sinnt daglegri stjórn samstarfsmanna í 

samstarfi við verkstjóra
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta er kostur
• Sveinspróf í pípulögnum
• Meistararéttindi í pípulögnum  

æskileg

Starfshlutfall er 100% og er starfið laust nú þegar eða 
eftir samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá 
ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Laun skv. kjara samn ingi fjármála ráð herra og stéttar -
félags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Valur Sveinbjörnsson,  
rekstrar stjóri (valurs@landspitali.is, 543 5274)  
og Viktor Ellertsson, mannauðsráðgjafi  
(viktore@landspitali.is, 843 1517).

Umsóknarfrestur er til og með  
25. janúar 2016.

Pípulagningamaður óskast til starfa. Landspítali er með 140 þúsund m2 húsnæði á fjölmörgum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið er mjög breytilegt, allt frá skrifstofuhúsnæði yfir í sérhæfð 
rými sem hvergi eru nema á sjúkrastofnunum og sumt er komið til ára sinna. Á Landspítala eru mörg 
tæknikerfi, allt frá almennum húskerfum yfir í sérhæfð kerfi fyrir sjúkrastofnanir. Fasteignadeild sér 
um viðhald alls húsnæðisins auk þess að vinna að margs konar breytingum. Verkefnin eru því 
fjöl breytt og krefjandi og oft unnin við aðstæður sem markast af þeirri þjónustu sem Landspítali veitir.

PÍPULAGNINGAMAÐUR

Fasteignadeild rekstrarsviðs 

SÖLUFÓLK Í VERSLUN FULLT STARF

Ert þú eldhress, drífandi og með ríka þjónustulund?

Þá ert þú starfskrafturinn sem við viljum vinna með.

Aðalverkefnin eru ráðgjöf, sala og þjónusta við 

viðskiptavini ásamt vöruframsetningu.

Sótt er um á 
byggtogbuið.is/starfsumsokn

Hæfniskröfur:

• Reynsla af verslunarstörfum

• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Brennandi áhugi á sölumennsku

• Þolinmæði, stundvísi og skipulagshæfileikar

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu 
hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.
Á Höfða eru 75 íbúar, 56 í hjúkrunarrýmum og 19 í dvalar-
rýmum.  Nánari upplýsingar um heimilið er á heimasíðu þess 
www.dvalarheimili.is.

Hjúkrunarforstjóri hefur faglega forustu og ábyrgð á sviði 
hjúkrunar og umönnunar á heimilinu.
Stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmannahaldi  
heimilisins á sviði hjúkrunar og umönnunar.

Menntunar- og hæfnikröfur: 
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi.
Framhaldsmenntun í stjórnun og rekstri æskileg.
Góð tölvukunnátta  áskilin.
Reynsla og þekking á rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála 
er æskileg.
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er áskilin 
sem og hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega.
Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum og vilja 
til að takast á við krefjandi verkefni.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra  
hjúkrunarfræðinga og launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2016.

Nánari upplýsingar um stöðu hjúkrunarforstjóra veitir:
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri, sími 856-4302
netfang: kjartan@dvalarheimili.is

Umsókn og ferilskrá ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
sendist á netfangið kjartan@dvalarheimili.is. Umsókn má  
einnig senda til framkvæmdastjóra Höfða, Sólmundarhöfða  
5, 300 Akranesi. Öllum umsóknum verður svarað.

TÆKNIMAÐUR
SELFOSS
Laust er starf tæknimanns í tæknideild Vegagerðarinnar á 
Selfossi. Um 100% starf er að ræða. Með tilliti til aldurs-
samsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan 
tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starfssvið
• Áætlanagerð viðhalds- og framkvæmdaverka
• Gerð útboðslýsinga og kostnaðaráætlana
• Hönnun smærri verka
• Ýmis stjórnsýsla og samráð við hagsmunaaðila  
 vegna framkvæmda  
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Eftirlit með klæðingaryfirlögnum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Skáningar í gagnabanka að loknum framkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2016. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, þar 
með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Svanur G Bjarnason 
svæðisstjóri Suðursvæðis í síma 522 1310, og  
Erlingur Jensson deildarstjóri tæknideildar í síma 522 1330. 

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



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  9. janúar 2016 31

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

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

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. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 24. janúar 2016.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

	

Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Ber	ábyrgð	á	rekstri	heilsugæslustöðvar	
	 	 gagnvart	framkvæmdastjórn
	 	 Skipuleggur	heilsugæsluþjónustu	
	 	 í	umdæmi	stöðvar
	 	 Þróar	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	
	 	 í	starfsemi
	 	 Mótar,	innleiðir	og	endurskoðar	verkferla
	 	 Byggir	upp	og	styður	við	teymisvinnu	og		 	
	 	 þverfaglegt	samstarf
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Stuðlar	að	gæðaþróun	og	árangursmati	
	 	 í	starfi	stöðvar
	 	 Tekur	þátt	í	gerð	áætlana	varðandi	rekstur,		
	 	 þjónustu	og	áherslur	í	starfsemi	stöðvar
	 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	eins	og	aðstæður	leyfa

Hæfnikröfur:
	 	 Heimilislæknir	eða	hjúkrunarfræðingur	með		
	 	 framhaldsmenntun	og/eða	reynslu	af	stjórnun	
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
	 	 æskileg
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt

	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Aðrir eiginleikar:
	 	 Vilji	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	og	efla		
	 	 heilbrigði	íbúa	svæðisins
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	leiða	þverfaglegt	starf		
	 	 heilsugæslunnar
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	nýta	aðferðafræði		 	
	 	 straumlínustjórnunar
	 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Nánari upplýsingar:
	 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið		
	 	 til	5	ára	frá	og	með	1.	maí	2016	eða	eftir		
	 	 nánara	samkomulagi.
	 	 Upplýsingar	veitir	Svanhvít	Jakobsdóttir,	forstjóri		
	 	 í	síma	585-1300,	eða	í	gegnum	tölvupóst			
	 	 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
	 	 Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist		
	 	 ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og			
	 	 innsendum	gögnum.	
	 	 Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun		
	 	 um	ráðningu	liggur	fyrir.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan	á	að	vera	fyrsti	viðkomustaður	í	heilbrigðis-
þjónustunni	þar	sem	ólíkum	þörfum	notenda	er	mætt	og	
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir	því	sem	þörf	er	á.	

Flóknari	vandamál,	þörf	fyrir	fjölbreyttari	úrræði	og	skortur	
á	sérhæfðu	starfsfólki	kallar	á	nýja	nálgun	í	starfsemi	
heilsugæslustöðva.

Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	
á	skipulagi	og	rekstri	heilsugæslustöðva	sem	miðar	að	því	
að	auka	þjónustu	við	notendur,	nýta	betur	fjármuni	og	að	
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.

Í	breyttu	skipulagi	mun	starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	
móta	starfsemina	og	til	að	útfæra	þjónustu	sem	mætir	
þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	leið	kröfur	um	árangur	
samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Svæðisstjórar heilsugæslustöðva 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laus	til	umsóknar	störf	svæðisstjóra	þriggja	heilsugæslustöðva.	

Um	er	að		ræða	starf	svæðisstjóra	Heilsugæslunnar	Garðabæ,	Árbæ	og	Mosfellsumdæmis.	Svæðisstjóri	
mun	jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	hjúkrunar	eða	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	stefnumótandi	hugsun	og	
samskiptahæfileika.	

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016.

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Umsóknir,	ásamt	kynningarbréfi		
þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar,	skulu	berast	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	rafrænt.	Umsóknum	fylgi	
staðfestar	upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.

Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast,	í	tvíriti,	til	Svövu	K.	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
við	ráðningar	í	störf.	Sækja	skal	um	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	
eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Talmeinafræðingur 
hjá skólaþjónustu Árborgar

Um er að ræða tímabundið 100% starf í 12 mánuði vegna 
fæðingarorlofs. Ráðning er frá 1. apríl 2016 eða eftir sam-
komulagi. Til greina kemur að fleiri en einn talmeinafræð-
ingur skipti starfinu á milli sín. Í Sveitarfélaginu Árborg 
eru tæplega 1800 nemendur í fimm leikskólum og þremur 
grunnskólum. Unnið er að styrkingu á heildstæðri, þver-
faglegri nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Áhersla 
er lögð á snemmtæka íhlutun og eflingu skólastarfs í anda 
lærdómssamfélagsins.

Helstu verkefni og menntunarkröfur
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavandamála hjá 
börnum. Einnig vinna við skimanir, málþroskagreiningar, 
ráðgjöf, fræðslu og talþjálfun. Samstarf m.a. við starfsfólk 
skólaþjónustu, kennara og foreldra,  jafnframt við starfandi 
talmeinafræðinga á stofu á Selfossi sem sinna einnig tal-
þjálfun barna. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr yfir 
góðri hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu og menntun 
sem nýtist í starfi.

Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 
480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is.  Áhuga-
samir geta sent tölvupóst á skolathjonusta@arborg.is eða 
póst á fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2016.  Starfið hæfir jafnt 
körlum sem konum. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Launa-
nefndar sveitarfélaga.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Við leitum að læknum með almenna reynslu

Um er að ræða umsjón með rannsóknum sem fela í sér ítarlegar heilsufarsmælingar á þátttakendum

Virk þátttaka í rannsóknarvinnu er möguleg en ekki skilyrði

Gert er ráð fyrir viðveru læknis 8 til 19 virka daga og einstaka laugardaga

Starfshlutfall er samkvæmt samkomulagi

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna óskar eftir læknum 

til starfa við framkvæmd klínískra rannsókna Íslenskrar 

erfðagreiningar og samstarfsaðila.

óskast til starfa
læknar

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna (www.rannsokn.is) er sjálfseignarstofnun. 

Hlutverk hennar er að sjá um klíníska hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar 

og samstarfsaðila innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Starfsmenn annast öll samskipti við 

þátttakendur í rannsóknum í umboði ábyrgðaraðila einstakra rannsókna.

Umsóknir sendist á rannsokn@rannsokn.is eigi síðar en 24. janúar 2016

Frekari upplýsingar veitir Hilma Hólm í síma 570-1900

starfið

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða forstöðumanns 
við félagsmiðstöðina Dimmu laus til umsóknar

Félagsmiðstöðin Dimma er staðsett í Vatnsendaskóla í Kópavogi. Félagsmiðstöðin er starfrækt 
fyrir börn og unglinga á aldrinum 10 til 15 ára (6. til 10. bekkur). Félagsmiðstöðin vinnur á vettvangi 
frítímans í nánu samstarfi við stjórnendur grunnskóla, foreldra og önnur frístundaúrræði í bænum. 
Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi 
frístundastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólamenntun á sviði félags- og tómstunda og/eða uppeldis- og menntunarfræða skilyrði

· Reynsla af störfum með börnum/unglingum er skilyrði

· Reynsla af rekstri og stjórnun sem nýtist í starfi er æskileg

· Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun er æskileg

· Gerð er krafa um góða hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Linda Udengaard, deildarstjóri frístunda- og forvarnadeildar, í linda@kopa-
vogur.is og Arna Margrét Erlingsdóttir, verkefnastjóri í arnam@kopavogur.is, eða í síma 570 1500.

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsóknavef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2016.  

Staða leikskólastjóra  
í Undralandi á Flúðum

Í Hrunamannahreppi er laus staða  
leiksskólastjóra leikskólans Undralands.

Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum á Flúðum.

Óskað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga.

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
 leikskólans.
• Fagleg forysta og forysta í samstarfi við foreldra og 

grenndarsamfélag.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að framvindu og þróun í starfi leikskólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg.
• Reynsla af stjórnun leikskóla mjög æskileg.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt 
 skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í leikskólanum Undralandi eru að jafnaði við nám 35-40 
nemendur í þremur deildum.  
Sjá nánar á http://www.undraland.is.

Í Hrunamannahreppi búa um 800 íbúar og þar af býr um 
helmingur í þéttbýlinu á Flúðum. Öflug atvinnustarfs-
semi er í sveitarfélaginu og blómlegt mannlíf. Grunnskóli, 
sundlaug, bókasafn og önnur stoðþjónusta er til staðar í 
þéttbýlinu á Flúðum. Stutt er í helstu ferðamannastaði og 
náttúruperlur á Suðurlandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ fyrir hönd Félags stjórnenda leikskóla.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar n.k. en æskilegt er að 
starfsmaðurinn geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl nk. eða 
eftir samkomulagi.  Með umsókn skal fylgja starfsferils-
skrá ásamt kynningarbréfi þar sem tilgreindar eru ástæður 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað á skrifstofu  
Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, 845 Flúðir eða á  
netfangið hruni@fludir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón G. Valgeirsson, 
sveitarstjóri  í síma 480-6600 eða á netfangið jon@fludir.is.

Uppgjörsvinna.
Endurskoðunarskrifstofa í Kópavogi auglýsir eftir  
uppgjörsaðila. Hlutastarf kemur einnig til greina.   

Um er að ræða almenna uppgjörsvinnu, þ.e. gerð árs- 
reikninga og skattframtala, ásamt bókhaldsstörfum, vsk-upp- 

gjörum, skattskilum o.fl. Reynsla af uppgjörsvinnu skilyrði.  
Umsóknir sendist á box@frett.is merktar:„Uppgjör-0901”.

Lagerstarf
hjá Imtex
Imtex óskar eftir duglegum og 
drífandi starfsmanni í hlutastarf.
Í starfinu felst tiltekt pantana,
útkeyrsla og annað sem til fellur.
Unnið er 1 til 2 daga í viku og
aðra hverja helgi. Tilvalin vinna
fyrir skólafólk.

Áhugasamir sendi umsókn merkta 
„Lagerstarf“ á starf@10-11.is.

Klettagarðar 6
104 Reykjavík
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Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á deildum umdæmissjúkrahússins og heilsugæslunnar þar. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, samskipti og þjónustu við sjúklinga,  
kennslu og þverfaglega samvinnu (teymisvinnu). Nánari upplýsingar í starfslýsingu.

Hæfnikröfur
• Fullgild sérfræðiréttindi í almennum lyflækningum.
• Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. 
• Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.  
• Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2016.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, 
ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri, s. 470-3050, netf. kba@hsa.is, 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, 
Jón H. H. Sen, forstöðulæknir, s. 840-4144, netf. jon@hsa.is og 
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is. 

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

Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands/FSN

• SÉRFRÆÐINGUR Í LYFLÆKNINGUM
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN  í Neskaupstað.  
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina og starfið gæti hentað 2-3 læknum að deila með sér.  
Staðan veitist frá 1. mars 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

VIRÐING  •  JÁKVÆÐNI  •  FRAMSÆKNI  •  UMHYGGJA

fiverholt i  2  • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos. is

Ert þú góður mannauðsstjóri? 
Þá erum við að leita að þér.

STARF MANNAUÐSSTJÓRA MOSFELLSBÆJAR ER LAUST TIL UMSÓKNAR.

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt 
framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála 
er skilyrði.

• Starfsreynsla á sviði stjórnunar og mannauðs- 
mála er æskileg.

• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar og vinnuréttar 
er kostur.

• Reynsla af innleiðingu og viðhaldi gæðakerfis 
er æskileg.

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

 samskiptum er skilyrði.

• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra 

 til árangurs.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og 
kraftur til að hrinda hlutum í framkvæmd.

• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig 
skipulega bæði í ræðu og riti er skilyrði. 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með stefnumótun og framkvæmd mannauðsmála og sinnir alhliða ráðgjöf til 
stjórnenda og starfsfólks. Hann ber einnig ábyrgð á gæðamálum og stýrir innleiðingu og viðhaldi á nýju 
gæðakerfi bæjarins. Mannauðsstjóri er forstöðumaður mannauðsdeildar og heyrir undir bæjarstjóra. 

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2016.  
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Vantar starfsmenn í sumarafleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf  
og trailer réttindi. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425-0752 og helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Kjötafurðastöð KS á Sauðárkrók óskar eftir að ráða til sín 
öflugan og vanan starfsmann í úrbeiningu og slátrun. 
Nánari upplýsingar veitir Edda í síma 455 4588  
eða sendið fyrirspurnir á netfang edda.thordardottir@ks.is 

Kjötafurðastöð KS in Sauðárkrókur is looking for hard- 
working and experienced worker, both as a deboner  
and as a butcher.
Further information is given by Edda in Tel. 455 4588  
or by an email at edda.thordardottir@ks.is 

Hefurðu góða þekkingu á 
vélbúnaði og rafmagns-
búnaði?
KONE ehf. óskar eftir góðum liðsfélaga til starfa við 
þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.

Við leitum að einstaklingi sem hefur gaman af því 
að þjónusta viðskiptavini okkar, er vandvirkur og 
getur unnið sjálfstætt.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com
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Leitum að metnaðarfullum hjúkrunarstjórnanda með brennandi áhuga á 
öldrunarhjúkrun og stjórnun. Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa 
faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni.  
Um er að ræða 100% starf.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður Hrafnistu  
í Reykjavík í síma 664 9400. Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. janúar 2016  
á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 

Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun
• Viðbótarnám er kostur
• Góð þekking og reynsla af  
 Rai mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi 
 samskiptahæfileikar

HRAFNISTA  REYKJAVÍK

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

  

Hjúkrunardeildarstjóri  
á Hrafnistu í Reykjavík

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni:
• Leiðandi í verkefnum á sviði viðskipta- 

greindar (BI)
• Þarfagreining og framsetning gagna
• Innleiðing og þátttaka í rekstri á SharePoint
• Verkefnastýring á smærri verkefnum
• Notendaþjónusta eftir þörfum
• Tilfallandi verkefni í upplýsingatæknideild
 

Hjá upplýsingatæknideild Olís starfa 6 manns. 
Verkefni deildarinnar eru mjög fjölbreytt og unnið 
er eftir skýrri framtíðarsýn fyrirtækisins í upp- 
lýsingatæknimálum. 
Helstu kerfi sem unnið er við eru Dynamics NAV, 
LS Retail, Microsoft Analysis Services, Dynamics 
CRM og Microsoft O�ce.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 

sambærileg menntun/reynsla
• Þekking á Microsoft kerfum og umhverfi
• Reynsla af notkun gagnagrunna nauðsynleg
• Reynsla af greiningarvinnu og úrvinnslu 

gagna æskileg
• Forritunarþekking kostur
• Þekking á Dynamics NAV kostur

Umsóknir sendist í tölvupósti til starfsmanna- 
stjóra Olís, Ragnheiðar Bjarkar, rbg@olis.is, merkt 
Sérfræðingur. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar.

SÉRFRÆÐINGUR 
Í UPPLÝSINGATÆKNI
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laust starf  
í Þjónustustöð Mosfellsbæjar 

Þjónustustöð Mosfellsbæjar sér um alla almenna þjónustu 
við bæjarbúa á sviði umhverfismála, svo sem snjóruðning, 
viðhald og rekstur gatna, holræsa, veitna, umferðarmann-
virkja og opinna svæða. Þjónustustöð annast einnig viðhald á 
fasteignum bæjarins. 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun og reynsla er nýtist í starfi. 
• Almenn ökuréttindi skilyrði.
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2016

Nánari upplýsingar er að finna undir laus störf á www.mos.is.

Um fullt starf er að ræða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Okkur vantar markaðsstjóra!

Ert þú framúrskarandi 
í markaðsmálum og fjölmiðlun?
Ef svo er þá vill Nýsköpunarmiðstöð Íslands fá þig í sinn hóp 

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að 
styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og 
auka lífsgæði með þekkingaruppbyggingu. 
Miðstöðin veitir stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla, 
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki og stundar 
tækniþróun og rannsóknir á völdum tæknisviðum. 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar víddir 
inn í íslenskt samfélag - í þágu atvinnulífsins.
Starfssvið
Að stjórna markaðssetningu miðstöðvarinnar  og 
þjónustu hennar. Ritstýra vefsíðu og útgáfu frétta af 
starfseminni. Að hafa umsjón með viðburðum sem 
miðstöðin stendur fyrir, rækta tengsl við �ölmiðla og 
hafa frumkvæði að nýjungum á sviði markaðsmála 
og �ölmiðlunar. 
Hæfniskröfur

Háskólamenntun í �ölmiðlun, markaðsmálum, 
viðskiptum eða á sambærilegum sviðum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Frumkvæði og dugnaður 
Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og 
rituðu máli
Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustu-
lund

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.
Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk. 
Starfstöð viðkomandi verður í Reykjavík. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið karlf@nmi.is 
merktar „markaðsstjóri“.
Upplýsingar veitir Karl Friðriksson, framkvæmda- 
stjóri mannauðs og markaðssviðs
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í síma 522 9000.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Árleyni 2-8, 112 Reykjavík 

Sími 522 9000 | www.nmi.is
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ACE Handling auglýsir eftirfarandi störf á Keflavíkurflugvelli til umsóknar: 

 Bifvélavirkja/Vélvirkja: Sjá um að annast viðhald á tækjabúnaði og utanumhald á skráningu á 
viðhaldi, skoðunum og lagerstöðu varahluta. 

 Innritun og farþegaþjónusta: Innritun og þjónusta við farþega. Tölvukunnátta og góð 
tungumálakunnátta skilyrði.  

 Hlaðdeild: Vinnuvélaréttindi æskilegi, 18 ára aldurstakmark. 
 Hleðslueftirlit: Þjónusta við áhafnir, gerð hleðsluskráa. Tölvukunnátta og góð tungumálakunnátta 

skilyrði. 20 ára aldurstakmark. 
 Flugvélaþrif: Þrif á flugvélum og húsnæði - ökuréttindi og tungumálakunnátta æskileg, 18 ára 

aldurstakmark. 

Hrein sakaskrá skilyrði. Bæði er um að ræða hlutastörf og full störf og unnið er samkvæmt 
vaktakerfi. Umsækjendur þurfa að geta sótt námskeið í febrúar og hafið störf í mars. 

Umsóknarfrestur til og með 31.janúar. Umsóknir sendist á alma@bikf.is  

 

 

 

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI INNKAUPA OG TEKJUSTÝRINGAR
Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að sinna innkaupum  
og tekjustýringu. 
Um er að ræða krefjandi og spennandi starf sem gefur möguleika á að hafa áhrif á þróun 
vaxandi fyrirtækis. Viðkomandi hefur umsjón með innkaupum fyrirtækisins og samningum 
við erlenda og innlenda birgja sem og útfærslu á verðstýringu og framlegðarmarkmiðum. 
Starfið heyrir undir fjármálastjóra.

SÉRFRÆÐINGUR Í VEFÞRÓUN OG STAFRÆNUM LAUSNUM
Vef- og markaðssvið leitar að öflugum einstaklingi til að sinna vefþróun og 
stafrænum lausnum. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi en jafnframt krefjandi starf í lifandi umhverfi. 
Nordic Visitor opnaði sinn fyrsta vef árið 2004 og hefur verið framarlega í vefþróun  
í ferðaþjónustu síðan. Vefur fyrirtækisins er í dag ein stærsta vefverslun Íslands og 
 helsta sölutól fyrirtækisins. 

LEIÐSÖGUMAÐUR Í GÆÐA- OG ÞRÓUNARTEYMI
Við leitum að kraftmiklum, hugmyndaríkum og reyndum einstaklingi  
í starf leiðsögumanns. 
Um er að ræða nýtt og spennandi starf í gæða- og þróunarteymi fyrirtækisins.  
Viðkomandi starfsmaður mun bæði starfa á skrifstofu fyrirtækisins en einnig  
sem leiðsögumaður í ferðum á Íslandi og sem fararstjóri á Norðurlöndum. 

Fullum trúnaði er heitið. Nánari upplýsingar um störfin er að finna á nordicvisitor.com/atvinna/

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að skapa góðar minningar með 
sérsniðnum pakkaferðum fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda. Fyrirtækið hefur verið í 
stöðugum vexti síðan það var stofnað árið 2002 og er í dag eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum 
Íslands með um 80 starfsmenn. Nordic Visitor starfrækir metnaðarfulla mannauðs- og menntastefnu  
og mikil áhersla er lögð á starfsánægju.

KOMDU MEÐ!

Sérfræðingur
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi til 
starfa á skrifstofu gæða og forvarna. 

Skrifstofan annast verkefni sem varða öryggi, gæði 
og eftirlit í heilbrigðisþjónustu, lýðheilsu og forvarn-
ir, þar með taldar sóttvarnir og geislavarnir, starfs-
réttindi í heilbrigðisþjónustu, réttindi  sjúklinga, 
sjúkraskrár og gagnasöfn í heilbrigðisþjónustu, lyf 
og lækningatæki og lífvísindi og lífsiðfræði þar með  
taldar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

Starf sérfræðings felst m.a. í þátttöku í stefnumörk-
un og eftirfylgni hennar og faglegri þróun á mála-
sviðum skrifstofunnar, auk samskipta við stofnanir 
sem heyra undir skrifstofuna, Alþingi, önnur ráðu-
neyti, félagasamtök, einstaklinga og ýmsa aðra sam-
starfsaðila innan lands og utan.   

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun og reynsla á sviði heilbrigðis-

þjónustu, meistarapróf er skilyrði.
• Þekking eða reynsla af verkefnastjórnun.
• Góð þekking á málaflokkum skrifstofunnar
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipu-

lagshæfni. 
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti. 
• Góð  kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlanda-

máli.
• Jákvæðni  og lipurð  í  mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu er kostur.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefj-
andi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnu-
brögð, ábyrgð og sjálfstæði. Upplýsingar um starfið 
veita Margrét Björnsdóttir skrifstofustjóri (margret.
bjornsdottir@vel.is) og Áslaug Einarsdóttir lögfræð-
ingur (aslaug.einarsdottir@vel.is) í síma 545 8100. 
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur 
karla, jafnt sem konur, til að sækja um starfið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða í tölvupósti 
á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 31. janúar 
næst komandi. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt 
í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur úr, 
sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum. 

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem 
fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Velferðarráðuneytið 8. janúar 2016

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

ENGIN SÖLULAUN

SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT
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Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins 
hóps stærri viðskiptavina.

• Sala og tilboðsgerð.
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum 

og vörum fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is. 
Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu Pennans. Umsóknarfrestur er til 18. janúar.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sölu og viðskiptum.
• Þjónustulund, jákvæðni og metnaður 

til að ná árangri í starfi.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á 

Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri og framúrskarandi 

hönnun og áhugi á að selja gæðavörur.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Tilboðsverð 
94.900 kr.
Verð áður 118.900 kr. 

Hæðarstilling
Dýptarstilling setu
Stillanlegur mjóhryggsstuðningur
Samhæfð stilling setu og baks –  
fylgir hreyfingum notandans
Sjálfvirk mótstöðustilling fyrir mismunandi
þyngd – einnig handstillanlegt

Með eða án arma (fjölstillanlegir)
Mjúk eða hörð hjól
Bólstruð seta og netbak
Hallastillanleg seta
Fæst með hækkun og fóthring

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

My-Self
Nú með hærra baki

Þúsparar24.000 kr.

Starfskraftur óskast
Bílaryðvörn Bílshöfða 5, 110 RVK óskar eftir starfskrafti á 

ryðvarnar verkstæði okkar sem fyrst. 

Uppl. ásamt ferilsskrá sendist á jon@bilahollin.is 
eða í s. 664 8090.

Útboð á hreinsun og dýpkun tveggja vinnsluholna í 
Eyjafjarðarsveit fyrir Norðurorku hf.

Verkið felst í hreinsun og dýpkun tveggja vinnsluholna 
Norðurorku (BN-1 og HN-10) við Botn í Eyjafjarðarsveit.  
Útboðsgögn á rafrænu formi fást frá Bjarna Gautasyni  
(bg@isor.is) hjá Íslenskum orkurannsóknum.

Tilboðum skal skilað á skrifstofur Norðurorku að Rangár- 
völlum við Hlíðafjallsveg, 603 Akureyri fyrir kl. 11:00 föstudag-
inn 26.02.2016. Tilboðin verða opnuð sama dag kl. 15:00.

Fyrir hönd Norðurorku hf. 
Bjarni Gautason, ÍSOR - Akureyri

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Fullbúið skrifstofu- og þjónustu-
húsnæði óskast til leigu fyrir 

Fiskistofu á Akureyri 

20232 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði 
fyrir Fiskistofu á Akureyri. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla 
ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, gott aðgengi og næg bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er í dag um 620 fermetrar en verður 
um 760 fermetrar að 5 árum liðnum. Væntanlegur leigusali skal 
miða við að hann getir stækkað húsnæðið sem þessu nemur að 5 
árum liðnum.

Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  mánudaginn 11. janúar 2016.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20232 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. janúar 2016 en svarfrestur er til 
og með 28. janúar 2016.

Stofnunin skal vera staðsett í umhverfi sem hæfir stjórnsýslu-
stofnun, t.d. ekki í iðnaðarumhverfi, sé sýnileg og með góðu 
aðgengi. Æskilegt er að allar skrifstofur séu á einni hæð og einnig 
skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé sveigjanlegt.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit til leigu-
verðs, stærðar húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starf-
semi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda bílastæða.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykja-
vík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 2. febrúar 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20232 – Leiga á húsnæði fyrir Fiskistofu 
á Akureyri.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.  

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi 
upplýsingar:

•	 Afhendingartíma	húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag

ÓSKAST TIL LEIGU
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Sláturfélag Suðurlands er 109 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðanda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar er auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

STARF Í BÚVÖRUDEILD SS Á FOSSHÁLSI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni til afleysinga í rúmlega eitt ár í búvörudeild 
félagsins á Fosshálsi í Reykjavík. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til 
að bætast í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað. Vinnutími er 8:00 til 16:00.

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 17. janúar næstkomandi.
Frekari upplýsingar um starfið gefur Elías Hartmann í síma 575 6005.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Menntun og/eða þekking á búvörum, 
   svo sem fóðri, áburði og sáðvörum
• Tölvu- og ritfærni
• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Jákvæðni og þjónustulund
• Framúrskarandi samskiptahæfni

STARFSLÝSING:

• Starfið felur meðal annars í sér ráðgjöf 
og sölu búvara til bænda, umsjón með 
netsíðum, tiltekt og afgreiðslu pantana 
ásamt fleiri verkefnum.

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

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI

Ístak leitar að fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu verktakafyrirtæki og taka þátt í að 

byggja mannvirki framtíðarinnar. Starfsmenn Ístaks leysa áhugaverð og síbreytileg verkefni í 

spennandi vinnuumhverfi. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

SMIÐIR OG VERKAMENN
Vegna aukinna verkefna óskar Ístak eftir að ráða smiði og verkamenn. Við leitum fyrst og 

fremst að duglegum og samviskusömum einstaklingum með reynslu af uppsteypu og 

mótasmíði til starfa við verkefni á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Viðkomandi þurfa að 

geta hafið störf sem fyrst.

IÐNNEMAR
Stöður iðnnema eru lausar til umsóknar hjá fyrirtækinu. Við leitum að efnilegum konum og 

körlum sem vilja læra í spennandi umhverfi. Við hvetjum iðnnema sem hafa áhuga á 

fjölbreyttum störfum í byggingariðnaði til að sækja um.

SUMARSTÖRF
Í sumar mun Ístak ráða til sín sumarstarfsmenn í fjölbreytt störf. Tekið verður á móti umsókn-

um til 1. apríl og munu umsækjendur fá svar við umsóknum sínum fljótlega eftir það. Við

leitum að metnaðarfullu og duglegu fólki sem hefur áhuga á að kynnast byggingariðnaðinum 

eða vill fá góða reynslu í sínu fagi.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ístaks undir starfsumsókn, eða með því að 
senda tölvupóst á mannaudur@istak.is

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.

Gláma-Kím Arkitektar óska eftir að ráða kraftmikið, 

metnaðarfullt og vel menntað fólk til starfa í lengri 

eða skemmri tíma, að þeim fjölmörgu verkefnum 

sem eru í vinnslu. 

Stofan sinnir fjölbreyttum verkefnum á starfssviði 

arkitekta og þar starfa einstaklingar með færni og 

reynslu til að leysa hverskonar hönnunarverkefni. 

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn sína á 

arnik@glamakim.is fyrir 22. janúar nk. Farið verður 

með umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar 

veitir Árni Kjartansson arkitekt í nefndu póstfangi.

Nánari upplýsingar um Glámu-Kím á glamakim.is.

A R K I T E K T A R
I N N A N H Ú S S A R K I T E K T A R
B Y G G I N G A R F R Æ Ð I N G A R

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Verkefnastjóri 
fræðslu- og kynningarmála

Listhús Kópavogsbæjar auglýsir eftir verkefnastjóra fræðslu- og kynningarmála. Öll menningarhús 
bæjarins starfa undir hatti Listhússins og starfa samkvæmt menningarstefnu bæjarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi

· Reynsla af því að vinna með börnum og   
 ungmennum

· Reynsla af menningartengdu starfi, er skilyrði

· Reynsla af verkefnastjórnun

· Reynsla af markaðs- og kynningarmálum, kostur

· Færni í að rita íslensku og ensku

· Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og   
 skipulagsfærni

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

· Færni til að leiða verkefni og samstarf ólíkra   
 aðila

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2016.

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

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið inni á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Arna Schram, 
forstöðumaður Listhúss Kópavogsbæjar, á netfanginu arnaschram@kopavogur.is

Helstu verkefni:

· Skipuleggur og heldur utan um markvissa og  sameiginlega  
 menningarfræðslu fyrir börn og ungmenni í Kópavogi.

· Er tengiliður menningarhúsa bæjarins við menntasvið, skóla, 
félagsmiðstöðvar, tónlistarskóla, framhaldsskóla og aðra þá 
sem sinna menningu og listum fyrir börn og ungmenni.

· Hefur umsjón með kynningu á menningarfræðslu 
barna og ungmenna og eftir atvikum kynningu á öðrum 
sameiginlegum verkefnum.

· Skipuleggur barnamenningarhátíð Kópavogsbæjar, 
ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs og fjölskyldudaga 
menningarhúsa bæjarins. 

· Leiðir saman verkefni ólíkra aðila innan bæjarins sviði 
menningarfræðslu og stuðlar að samvinnu þeirra og 
samstarfi.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn Kópasteinn 
óskar efrir að ráða deildarstjóra

Menntunarkröfur

· Leikskólakennaramenntun

· Reynsla af deildarstjórnun kostur

· Jákvæðni og góð samskiptahæfni

· Áhugi á að taka þátt í uppbyggingu 
starfsins og leikskólans

· Ábyrgð í starfi

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar.
Nánari upplýsingar veita Heiða Björk Rúnarsdóttir leikskóla-
stjóri og Guðdís Guðjónsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri í síma 564-1565. Einnig má senda 
fyrirspurnir á kopasteinn@kopavogur.is
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Leikskólinn Kópasteinn tók til starfa 1964 og er 4ra deilda leikskóli fyrir 76 börn. Skólinn er staðsettur í 
Borgarholtinu við Hábraut 5, í nálægð við helstu menningar-stofnanir bæjarins. Við skólann starfar öflugur 
hópur kennara og leiðbeinanda. Megináherslurnar eru: skapandi starf, lífsleikni og samskipti, tónlist og 
einingarkubbar.

Við leitum að leikskólakennara í  100% starf deildarstjóra. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

Skjala- og dreifingardeild
Flugfélagið Air Atlanta leitar eftir starfsmanni í skjala- og dreifingardeild félagsins

Starfssvið

Skjala- og dreifingardeild ber ábyrgð á móttöku og flokkun 
persónugagna ásamt dreifingu á handbókum, eyðublöðum, 
þjálfunarefni og ýmsu öðru efni til áhafna félagsins. 

Samskipti við áhafnir og aðrar deildir félagsins eru jafnframt 
stór þáttur í starfsemi deildarinnar.

Hæfniskröfur

• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Gott auga fyrir smáatriðum
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Um Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic er einn af stærstu ACMI þjónustuaðilum í heiminum. Við bjóðum uppá sérsniðnar 
lausnir til annar flugfélaga, bæði á farþega- og fraktmarkaði. Núverandi floti félagsins samanstendur af 
17 breiðþotum, af þremur tegundum; Boeing 747-400, Airbus A330-200 og Airbus A340-300.
Við störfum á alþjóðamarkaði en höfuðstöðvar okkar eru staðsettar í Hlíðasmára, Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 21. janúar 2016
Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á www.airatlanta.is 
- Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

GRÍN, HASAR OG RÓMANTÍK
Á BÍÓSTÖÐINNI
Bíóstöðin er hluti af Skemmtipakkanum þar sem boðið er upp á 
kvikmyndir allan sólarhringinn. Með því að greiða 1.990 kr.  
aukalega færðu endalaust tal og 1 GB í GSM. 

365.is  |  Sími 1817

BÍÓSTÖÐIN

ER Í SKEMMTI-

PAKKANUM

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Sláturfélag Suðurlands er 109 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðanda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar er auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

MATRÁÐUR HJÁ SS Í REYKJAVÍK
Sláturfélag Suðurlands leitar að matráði í mötuneyti félagsins á Fosshálsi í Reykjavík. 
Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að bætast í öflugan hóp SS 
fólks á góðum vinnustað.  Vinnutími er 8:00 til 16:00.

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 17. janúar næstkomandi.
Frekari upplýsingar um starfið gefur Elín Einarsdóttir í síma 575 6000.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Menntun og/eða góð reynsla á matvælasviði
• Skipulagshæfileikar og útsjónarsemi
• Jákvæðni og þjónustulund
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Framúrskarandi samskiptahæfni

STARFSLÝSING:

Dagleg umsjón mötuneytis félagsins 
á Fosshálsi en það felur m.a. í sér:
• Að elda góðan mat og framreiða 
   í matar- og kaffitímum.
• Þrif og tiltekt eftir matar- og kaffitíma.
• Frágangur í eldhúsi og matsal.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201601/034
Fornleifafræðingur Minjastofnun Íslands Sauðárkrókur 201601/033
Arkitekt Minjastofnun Íslands Sauðárkrókur 201601/032
Sérfræðingur í stjórnarháttum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201601/031
Sérfræðingur í reikningsskilum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201601/030
Sérfræðingur í áætlanagerð Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201601/029
Sérfræðingur í opinb. fjármálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201601/028
Markaðsstjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201601/027
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201601/026
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Grafavogi Reykjavík 201601/025
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201601/024
Svæðisstjóri heilsugæslustöðva Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík o.fl. 201601/023
Skurðstofuhjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/022
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/021
Yfirhjúkrunarfr. sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/020
Yfirhjúkrunarfr. hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/019
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201601/018
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/017
Yfirlæknir LSH, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201601/016
Sérfræðilæknir LSH, bráðaþjónusta geðsviðs Reykjavík 201601/015
Öryggisverðir LSH Reykjavík 201601/014
Forseti hug- og félagsvís.sviðs Háskólinn á Akureyri Akureyri 201601/013
Forst.maður miðst. skólaþróunar Háskólinn á Akureyri Akureyri 201601/012
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201601/011
Hjúkrunarfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201601/010
Pípulagningamaður LSH, fasteignadeild Reykjavík 201601/009
Verkefnastjóri LSH, fasteignadeild rekstrarsviðs Reykjavík 201601/008
Hjúkrunarfræðingur LSH, dagdeild öldrunar Landakoti Reykjavík 201601/007
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfingardeild Grensási Reykjavík 201601/006
Umsjónarmaður fasteigna Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201601/005
Sérfræðilæknir LSH, svæfinga- og gjörgæslulækn. Reykjavík 201601/004
Sérfræðilæknir LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/003
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201601/002
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201601/001

Breyting á deiliskipulagi hafnar-, 
iðnaðar- og athafnasvæði á  
Grundartanga, austursvæði 

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann  
24. nóvember 2015 að auglýsa tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði á 
Grundartanga, austursvæði frá 2105 samkvæmt 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felur í sér að 
suðvestur hlið afmörkunar skipulagssvæðisins er hliðrað 
um 20 m. til suðurvesturs. Skilgreindar eru flæðigryfjur 
fyrir kerbrot og annan úrgang á athafnarsvæði hafnar og 
skilgreindur er skjólgarður með viðlegu ásamt þjónustu-
vegi suðaustan hafnsækinnar iðnaðarstarfsemi.  

Tillaga liggur frammi á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar að 
Innrimel 3. Tillöguna má einni sjá á heimasíðu sveitar-
félagsins, www.hvalfjardarsveit.is frá 11. janúar til og 
með 29. febrúar 2016. 

Athugasemdir við tillögu breytingar deiliskipulags skulu 
vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 
29. febrúar 2016 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 
3, 301 Akranes eða á netfangið 
skipulag@hvalfjardarsveit.is

Skipulags- og umhverfisfulltrúi Hvalfjarðarsveitar 

Hvalfjarðarsveit

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lausar stöður við 
Lágafellsskóla

Umsjónarkennsla á miðstigi, 100 % starfshlutfall, tímabundin 
ráðning til loka skólaárs.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. mars 2016 

Skólaliði 
Meginverkefni eru ræsting, gæsla nemenda og aðstoð í matsal. 
Daglegur vinnutími frá kl. 07:50 –15:00. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við 
Frístundasel Lágafellsskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frí-
stundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í samvinnu við 
samstarfsfólk. 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.lagafellsskoli.is 
og  http://www.mosfellsbaer.is

Umsóknarfrestur um störfin er til 13.janúar 2016
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Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Styrkir úr Sprotasjóði
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eft-
ir umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- 
og framhaldsskóla vegna skólaársins 2016-2017.  
Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar 
í skólastarfi. 

Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, 
grunn- og framhaldsskóla segir: 
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar fyrir 
hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta 
sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um 
þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum 
skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:
a) Frumkvöðla- og nýsköpunarmennt
b) Nemendur af erlendum uppruna
c) Námsmat á mörkum skólastiga

Við mat á umsóknum verður skoðað hvernig verkef-
nin falla að hlutverki Sprotasjóðs ásamt því að mark-
mið verkefnis séu skýrt fram sett, að verkefnisstjórn 
sé vel skilgreind, að raunhæfar kostnaðar-, verk- og 
tímaáætlanir séu lagðar fram og að framlag samstarf-
saðila sé tryggt og vel skilgreint. 

Umsóknir sem falla utan ofannefndra áherslusviða fá 
sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun 
og skólastarf. 

Fyrir skólaárið 2016 – 2017 verða til úthlutunar allt að 
55 milljónum kr. 

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki sku-
lu vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang að 
umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is. 
Tekið verður á móti umsóknum frá 12. janúar til 26. 
febrúar 2016.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir Sigrún 
Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og þróunarmiðstöð 
Háskólans á Akureyri í síma 460-8904 eða í tölvupósti 
á  sv@unak.is. 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Fullbúið skrifstofu- og þjónustu-
húsnæði óskast til leigu fyrir 

Fiskistofu á Akureyri 

20232 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði 
fyrir Fiskistofu á Akureyri. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla 
ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, gott aðgengi og næg bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er í dag um 620 fermetrar en verður 
um 760 fermetrar að 5 árum liðnum. Væntanlegur leigusali skal 
miða við að hann getir stækkað húsnæðið sem þessu nemur að 5 
árum liðnum.

Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  mánudaginn 11. janúar 2016.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20232 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. janúar 2016 en svarfrestur er til 
og með 28. janúar 2016.

Stofnunin skal vera staðsett í umhverfi sem hæfir stjórnsýslu-
stofnun, t.d. ekki í iðnaðarumhverfi, sé sýnileg og með góðu 
aðgengi. Æskilegt er að allar skrifstofur séu á einni hæð og einnig 
skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé sveigjanlegt.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit til leigu-
verðs, stærðar húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starf-
semi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda bílastæða.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykja-
vík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 2. febrúar 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20232 – Leiga á húsnæði fyrir Fiskistofu 
á Akureyri.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.  

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi 
upplýsingar:

•	 Afhendingartíma	húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag

ÓSKAST TIL LEIGU

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lóðir fyrir fjölbýli  
í miðbæ Mosfellsbæjar

Mosfellsbær auglýsir úthlutun á byggingarrétti á lóðum 
númer 1-9 við Bjarkarholt og lóð nr. 23 við Háholt, en þar er 
jafnframt skilyrði um uppkaup á fasteign. Lóðunum verður 
úthlutað sameiginlega sem einni heild. Um er að ræða 
þrjár lóðir þar sem heimilt er að byggja samtals 52 íbúðir. 

Staðsetningin er í miðbæ Mosfellsbæjar nálægt allri 
þjónustu s.s. verslunum, leikskólum, skólum o.s.frv. Allar 
frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar 
www.mos.is. 

Umsækjendur þurfa að skila inn umsóknum, þ.á m. upp-
lýsingum um hæfi og reynslu og tillögu að uppbyggingu 
lóðanna til Mosfellsbæjar á netfangið mos@mos.is í 
síðasta lagi mánudaginn 15. febrúar 2016. 

Útboð á hreinsun og dýpkun tveggja vinnsluholna í 
Eyjafjarðarsveit fyrir Norðurorku hf.

Verkið felst í hreinsun og dýpkun tveggja vinnsluholna 
Norðurorku (BN-1 og HN-10) við Botn í Eyjafjarðarsveit.  
Útboðsgögn á rafrænu formi fást frá Bjarna Gautasyni  
(bg@isor.is) hjá Íslenskum orkurannsóknum.

Tilboðum skal skilað á skrifstofur Norðurorku að Rangár- 
völlum við Hlíðafjallsveg, 603 Akureyri fyrir kl. 11:00 föstudag-
inn 26.02.2016. Tilboðin verða opnuð sama dag kl. 15:00.

Fyrir hönd Norðurorku hf. 
Bjarni Gautason, ÍSOR - Akureyri

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Dalskóli 1. áfangi, leiksskóli nýbygging.  
   Frágangur inni, útboð nr. 13636.

Helstu verkþættir eru: 
Frágangur innanhúss  (Múrverk, léttir innveggir og  
klæðningar, frágangur gólfa og veggja, frágangur lofta,  
innihurðir, glerveggir, hurðir, málun ásamt innréttingum ) 
Raflagnir (Lágspennukerfi, lýsingakerfi, smáspennukerfi, 
hússtjórnarkerfi, innbrota- og aðgangskortakerfi,  
myndavélaeftirlitskerfi.)
Lagnir (Neysluvatnslagnir, gólfhitalagnir, þrifatæki,  
vatnsúðakerfi OH1, loftræsikerfi)  

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

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Klafastaðaland Grundartanga
Lóðagerð 5. áfangi 2016

Verkið felst í jarðvegsskiptum á lóðinni Klafastaða-
vegur 5 á Grundartanga, ásamt námuvinnslu.

Helstu magntölur:
Gröftur 24.000 m3
Sprengingar í námu 20.000 m3
Fylling með kjarna 18.000 m3
Fylling með grús 16.000 m3

Verklok eru fyrir 1. maí 2016.

Útboðsgögn verða afhent á stafrænu formi með því
að senda beiðni á netfang
akranes.utbod@mannvit.is frá þriðjudeginum 12. 
janúar 2016.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, fyrir
föstudaginn 29. janúar 2016 kl. 11:00.

ÚTBOÐ
Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í 

viðbyggingu og endurbætur á  
leikskólanum Leikskálar við 

Brekkugötu 2 á Siglufirði.

Verkið felst í að byggja við núverandi leikskóla tvær  
leikskóladeildir, samtals 267 m2 og  gera breytingar i 
eldra húsnæði sem felast í endurbótum á starfsmanna
aðstöðu og uppsetningu á loftræstikerfi fyrir allt húsið.

Verklok eru 15. Ágúst 2016.

Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofu  
Fjallabyggðar að Gránugötu 24 á Siglufirði þriðjudaginn 
12. Janúar 2016, eftir kl. 13:00 gegn gjaldi kr. 5.000,.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu Fjallabyggðar, 
Gránugötu 24 á Siglufirði, fimmtudaginn 28. Janúar 2016 
kl. 14:00, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Ármann Viðar Sigurðsson
Deildarstjóri tæknideildar Fjallabyggðar

Sími: 464 9100



Hraungata 3 

íbúð Stærð svefnh. Svalir Verð 

101 143,2 4ra-5 verönd  52.900.000 kr. 

201 142,4 4ra-5 18,6 fm  53.900.000 kr. 

202 142,2 4ra-5 25,3 fm  53.900.000 kr. 

203 80,6 2ja verönd  SELD 

204 112,5 3ja verönd  40.900.000 kr. 

205 127,6 3ja verönd  SELD

301 143,4 4ra-5 18,6 fm  SELD

302 147,5 4ra-5 25 fm  55.900.000 kr. 

303 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

304 112,4 3ja 21 fm  SELD 

305 121,3 3ja 21,9 fm  SELD 

401 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

402 113,9 3ja 21,1 fm  SELD 

403 120,9 3ja 22,4 fm  SELD 

Lausar 4-5 herbergja íbúðir á öllum hæðum

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 80-147 fm með 

stórum suður svölum / verönd Húsin eru einkar viðhaldslétt 

einangruð og klædd að utan , gluggar eru ál tré 

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 

upphitaðri bílageymslu 

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og fullbúnar án gólfefna 

skv skilalýsingu.  Afh : jan - mars

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Grandavegur 47 

Verð : 26,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.jan. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 

73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Akuruhvarf 3

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.jan. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu 302) 
að stærð 77,8 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Stæði í bílakjallara 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir / Lyftuhús 
Sameign snyrtileg og rúmgóð 
Laus strax / Ný máluð

Safamýri 89  
 tengihús með tvöföldum bílskúr

Húsið er 341,2 fm samtals

Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm

Herbergi í kjallara er 88,0 fm

Útleigu möguleikarÍ kjallara

Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm

Útleigu möguleikar á bílskúr

Frábær staðsetning

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 

hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg og vel skipulögð hæð með möguleika á 

útleiguíbúð við góða götu við Breiðás í Garðabæ 

191 fm 5 herbergja. Mikið endurnýjuð. 

Stór lóð. Gólfhiti. Bílskúr.

Breiðás 

Verð : 48,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús 

við Dyngjuveg. 350 fm 7/8 herbergja. 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni.

Bílskúr. Góð staðsetning þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu. 

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2 íbúðir- samtals 322 fm 

Frábært útsýni 

Sjávarlóð 

Bílskúr 

Súlunes 33

Verð : 98,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

91 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir - Nýtt þak og gluggar 

3 svefnherbergi

Gróinn garður

Langholtsvegur 165a 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Samtals 150 fm 

Íbúð með aukaíbúð og bílskúr 

Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu 

Stúdíóíbúð með litlu baðherbergi 

og eldunaraðstöðu

Seljaland 

Verð : 46,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 
Frábær staðsetning 
Verið er að uppfæra eignaskiptasamning 
Íbúðin er laus strax

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm 
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem 
er séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning 
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning. 
Íbúðin er laus strax. 

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Verð : 113,0  millj.

Glæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 2.hæð  

í nýlegu fjölbýlishúsi á Álfhólsvegi í Kópavogi 

Eignin er samtals 101,6 fm þar af geymsla 9,2 fm

Tvö bílastæði í bílageymslu fylgja 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal og Nauthólsvík 

Álfhólsvegur 

Verð : 43,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð 92,5 fm fjögurra herbergja íbúð 

á fjórðu hæð í Álfheimum í Reykjavík 

Eignin er laus og tilbúin til afhendingar 

við kaupsamning

Álfheimar

Verð : 29,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

3ja herbergja 82 fm á jarðhæð 

Ný íbúð með nýjum innréttingum og gólfefnum 

Sér verönd 

Laus strax 

Skerjabraut

Verð : 36,4 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 10.jan. kl.14:00-15:00

Fannarfell 2

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

Góð og vel skipulögð 3ja herb 84 fm 

auk yfirbyggðra svala 

Góð hvít eldhúsinnrétting 

Laus fljótlega

Góð 3ja herbá efstu hæð, laus til afhendingar 

Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu

Glæsilegt útsýni yfir sundin 

Mikil lofthæð í stofu 

Sér þvottahús innan íbúðar

Flétturimi

Verð : 29,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Falleg 4ra herbergja á jarðhæð 

Vel skipulögð 126,7 fm ásamt stæði 

í bílageymslu

Þrjú góð herb og stór stofa

Þvottahús innan íbúðar  

Drekavellir

Verð : 37,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Fallegt útsýni til sjávar og yfir borgina

Alveg við skóla og sundlaug

Inngangur af svölum

Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Sjarmerandi einbýli á einstakri eignalóð 

Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi 

Lóðin er einstök stór með mikla möguleika 

Bílskúrinn er um 48 fm 

Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki 

Hraunhólar 8

Verð : 57,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Einstakt umhverfi 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

frábært útsýni

Einbýlishús, 241,5 fm 

Stórar stofur 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr

Austurbrún 

Verð : 67,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  www.miklaborg.is www.miklaborg.isMIKLABORG MIKLABORG

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Hraungata 3 

íbúð Stærð svefnh. Svalir Verð 

101 143,2 4ra-5 verönd  52.900.000 kr. 

201 142,4 4ra-5 18,6 fm  53.900.000 kr. 

202 142,2 4ra-5 25,3 fm  53.900.000 kr. 

203 80,6 2ja verönd  SELD 

204 112,5 3ja verönd  40.900.000 kr. 

205 127,6 3ja verönd  SELD

301 143,4 4ra-5 18,6 fm  SELD

302 147,5 4ra-5 25 fm  55.900.000 kr. 

303 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

304 112,4 3ja 21 fm  SELD 

305 121,3 3ja 21,9 fm  SELD 

401 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

402 113,9 3ja 21,1 fm  SELD 

403 120,9 3ja 22,4 fm  SELD 

Lausar 4-5 herbergja íbúðir á öllum hæðum

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 80-147 fm með 

stórum suður svölum / verönd Húsin eru einkar viðhaldslétt 

einangruð og klædd að utan , gluggar eru ál tré 

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 

upphitaðri bílageymslu 

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og fullbúnar án gólfefna 

skv skilalýsingu.  Afh : jan - mars

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Grandavegur 47 

Verð : 26,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.jan. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 

73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Akuruhvarf 3

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.jan. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu 302) 
að stærð 77,8 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Stæði í bílakjallara 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir / Lyftuhús 
Sameign snyrtileg og rúmgóð 
Laus strax / Ný máluð

Safamýri 89  
 tengihús með tvöföldum bílskúr

Húsið er 341,2 fm samtals

Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm

Herbergi í kjallara er 88,0 fm

Útleigu möguleikarÍ kjallara

Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm

Útleigu möguleikar á bílskúr

Frábær staðsetning

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 

hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg og vel skipulögð hæð með möguleika á 

útleiguíbúð við góða götu við Breiðás í Garðabæ 

191 fm 5 herbergja. Mikið endurnýjuð. 

Stór lóð. Gólfhiti. Bílskúr.

Breiðás 

Verð : 48,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús 

við Dyngjuveg. 350 fm 7/8 herbergja. 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni.

Bílskúr. Góð staðsetning þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu. 

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2 íbúðir- samtals 322 fm 

Frábært útsýni 

Sjávarlóð 

Bílskúr 

Súlunes 33

Verð : 98,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

91 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir - Nýtt þak og gluggar 

3 svefnherbergi

Gróinn garður

Langholtsvegur 165a 

Verð : 29,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Samtals 150 fm 

Íbúð með aukaíbúð og bílskúr 

Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu 

Stúdíóíbúð með litlu baðherbergi 

og eldunaraðstöðu

Seljaland 

Verð : 46,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 
Frábær staðsetning 
Verið er að uppfæra eignaskiptasamning 
Íbúðin er laus strax

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm 
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem 
er séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning 
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning. 
Íbúðin er laus strax. 

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Verð : 113,0  millj.

Glæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 2.hæð  

í nýlegu fjölbýlishúsi á Álfhólsvegi í Kópavogi 

Eignin er samtals 101,6 fm þar af geymsla 9,2 fm

Tvö bílastæði í bílageymslu fylgja 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal og Nauthólsvík 

Álfhólsvegur 

Verð : 43,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð 92,5 fm fjögurra herbergja íbúð 

á fjórðu hæð í Álfheimum í Reykjavík 

Eignin er laus og tilbúin til afhendingar 

við kaupsamning

Álfheimar

Verð : 29,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

3ja herbergja 82 fm á jarðhæð 

Ný íbúð með nýjum innréttingum og gólfefnum 

Sér verönd 

Laus strax 

Skerjabraut

Verð : 36,4 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 10.jan. kl.14:00-15:00

Fannarfell 2

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.jan. kl.17:30-18:00

Góð og vel skipulögð 3ja herb 84 fm 

auk yfirbyggðra svala 

Góð hvít eldhúsinnrétting 

Laus fljótlega

Góð 3ja herbá efstu hæð, laus til afhendingar 

Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu

Glæsilegt útsýni yfir sundin 

Mikil lofthæð í stofu 

Sér þvottahús innan íbúðar

Flétturimi

Verð : 29,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Falleg 4ra herbergja á jarðhæð 

Vel skipulögð 126,7 fm ásamt stæði 

í bílageymslu

Þrjú góð herb og stór stofa

Þvottahús innan íbúðar  

Drekavellir

Verð : 37,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Fallegt útsýni til sjávar og yfir borgina

Alveg við skóla og sundlaug

Inngangur af svölum

Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Sjarmerandi einbýli á einstakri eignalóð 

Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi 

Lóðin er einstök stór með mikla möguleika 

Bílskúrinn er um 48 fm 

Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki 

Hraunhólar 8

Verð : 57,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Einstakt umhverfi 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

frábært útsýni

Einbýlishús, 241,5 fm 

Stórar stofur 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr

Austurbrún 

Verð : 67,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  www.miklaborg.is www.miklaborg.isMIKLABORG MIKLABORG

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Álfhólsvegur 41
200 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskúr 
með gryfju. Parket og flísar. Nýleg 
eldhúsinnrétting. Stórar svalir. Frábært útsýni.

STÆRÐ: 93 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Tjarnarból 14
170 SELTJARNARNES

78fm íbúð á jarðhæð með verönd í fjölbýli 
ásamt 21,3fm bílskúr. Þarfnast endurnýjunar. 
Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 99,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Laufengi 80
112 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. 
Sérinngangur. Stór aflokaður sólpallur. 
Sérbílastæði beint á móti íbúð.

STÆRÐ: 106,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Grýtubakki 6
109 REYKJAVÍK

Góð íbúð í snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýli. 
3 mjög rúmgóð herbergi, einstaklega snyrtileg 
sameign, góðar geymslur. Rafmagn og ofnar 
endurnýjað í íbúð. Þak hússins endurnýjað.

STÆRÐ: 104,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 26
105 REYKJAVÍK

Góða þriggja herbergja íbúð í lítið niðurgröfnum 
kjallara við Drápuhlíð 26 í Reykjavík.  

STÆRÐ: 89,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    10. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    10. jan 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    10. jan 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    10. jan 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    10. jan 14:00 – 14:30

Vallakór 2A
203 KÓPAVOGUR

Laus við kaupsamning.Virkilega falleg íbúð í 
nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Stórar 
21 fm svalir, granít borðplötur á eldhúsi og baði 
og vönduð Gorenje tæki í eldhúsi.

STÆRÐ: 87,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    10. jan 16:00 – 16:30

Hraunbær 52
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja 97 
fm íbúð á 2 hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Hraunbæ. Snyrtileg sameign. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega.

STÆRÐ: 97 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

27.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Laus við kaupsamning! Glæsileg og rúmgóð 
fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð með 
verönd og stæði í bílageymslu. Vandað lyftuhús 
á vinsælum stað.

STÆRÐ: 146,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    10. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    10. jan 16:30 – 17:00

Hallakur 2c
210 GARÐABÆR

Virkilega falleg og björt íbúð með 30 fm 
timburverönd. 3 svefnherbergi, stofa og TV 
stofa. Húsið er viðhaldslítið og stór afgirtur 
garður umhverfis lóð. Fallegt útsýni.

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

51.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    11. jan 17:30 – 18:00

NÝTT - Örvasalir 1
201 KÓPAVOGUR

Einbýli á einni hæð, 4 svefnherb, 2 baðherb, 
eldhús, borðstofa, stofa og sjónvarpshol í opnu 
rými, bílskúr og þvottahús. Fullbúið að utan, 
tilbúið til innréttinga að innan.

STÆRÐ: 201 fm EINBÝLI       HERB: 6

59.750.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    10. jan 15:00 – 15:30


