
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Sérhæfður fjárfestingabanki

Notendaþjónusta  
og kerfisumsjón
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Kvika er sérhæfður fjárfestinga
banki sem sinnir þörfum 
við skipta vina á afmörkuðum 
syllum með fagþekkingu 
og sérhæfðu vöruframboði. 
Burðarás Kviku er öflug 
eigna stýring og bankinn veitir 
sparifjár og innlánseigendum 
alhliða þjónustu. Hjá Kviku starfar 
samhentur hópur 80 sérfræðinga 
sem nær árangri í krafti 
menntunar, markaðsþekkingar 
og víðtækrar reynslu. Eignarhald 
Kviku er gagnsætt og er hann 
eini bankinn sem er að fullu í 
eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga.  
 
Nánar á  
www.kvika.is

Helstu verkefni
Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón
Uppsetning og þjónusta á vél og hugbúnaði
Umsjón og rekstur á Windows netþjónum 
Samskipti við birgja og þjónustuaðila 

Helstu hæfnis og menntunarkröfur
Kerfisfræðingur eða sambærileg tölvumenntun
Mjög góð almenn tölvukunnátta og tækniþekking
Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og hæfni til 
bilanagreininga
Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis. Útstöðvum  
og netþjónum
Góð kunnáta á Active Directory/Exchange/ 
System Center/Powershell
Góð þekking á Office og öðrum Microsoft hugbúnaði
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Umsóknarfrestur

31. janúar

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/kvika3101 

Kvika leitar að öflugum aðila í notendaþjónustu og 
kerfisumsjón. Viðkomandi hefur umsjón með daglegum 
rekstri og þjónustu við notendur. Kostur ef viðkomandi 
hefur áhuga á að taka þátt í tilfallandi forritunar og 
gagnaverkefnum. 

Í boði er
Mjög góð starfsaðstaða. Metnaðarfullt og faglegt 
vinnuumhverfi.

We are looking for

Senior/Civil  
Construction Managers

 Capacent — leiðir til árangurs

M+W Group is a global leader 
in the design, engineering and 
construction of high tech facilities 
and major complex projects. We 
have extensive in-house technical 
resources combining process, 
mechanical and electrical 
engineering, technology 
integration, lean construction and 
commissioning expertise. Our 
unique combination of high-tech 
engineering and excellent project 
management help our customers 
to reach their goals and to strive 
for new horizons.

M+W Central Europe is looking for engineers to work on the construction of PCC silicon metal manufacturing plant located 
at Bakki. The employment opportunities are based in Húsavík. Applicants need to be able to start as soon as possible. 
Exceptional proficiency in English is required because all aspects of the job are conducted in English.  
It is required that CV and introductory letter is in English. These positions are temporary until at least June 2017
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Senior Construction Manager  

Application deadline

31st of January

For more information and to apply

capacent.is/mwsenior 

Job Description
Oversee and direct the performance of all field  
construction activities
Control project schedule and cost through the efficient use 
of all construction resources
Play an active role in the development of the safety culture 
on the project
Direct and responsible for all staff assigned to the project(s)
Serve as lead person to coordinate all activities and 
communication, both internal and external

Job Requirements
Minimum of ten (10) years of construction work-related 
experience or a combination of education and directly 
related experience
Competency in administrative functions related to project 
and office operations
Civil/architecture engineer degree
Project management skills
Good oral and written communication English skills

Civil Construction Manager  

Application deadline

31st of January

For more information and to apply

capacent.is/mwcivil 

Job Description
Monitors the construction work and work site
Monitors the construction work and construction site
Provide technical, full-time, on-site inspection of the 
progress and quality of the construction work performed
Prepares quality assurance records including deficiency and 
non-conforming notices

Job Requirements
Minimum of five (5) to eight (8) years of construction 
work-related experience or a combination of education and 
directly related experience
Functional proficiency in project controls, human relations, 
industrial relations, and contract management
Ability to communicate effectively with audiences
Civil/architecture engineer degree
Good oral and written communication English skills
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  www.talent.is  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Umsjón með störfunum hafa  
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is og 
Bryndís Jónsdóttir, bryndis@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðu Talent,  www.talent.is

Byggingarverkfræðingar - spennandi tækifæri fyrir stjórnendur!
Við leitum að öflugum og reyndum byggingarverkfræðingum til starfa í stóru verkefni á Norðurlandi.  
Störfin eru tímabundin til tveggja ára. Viðkomandi þurfa að hafa reynslu af framkvæmdum við stærri verkefni. 

Starfssvið: 

• Eftirlit með byggingaframkvæmdum og byggingasvæðinu til að   
 tryggja að farið sé eftir áætlunum,  stöðlum og reglum
• Eftirlit með gæðum og framgangi verksins, sér í lagi steypuvinnu,   
 járnbendingu, jarðvinnu og mótauppslætti
• Ábyrgð á að framkvæmdir séu í samræmi við samninga
• Ráðgjöf á byggingastað
• Umsjón með aðföngum 
• Umsjón með yfirlitsskýrslum um framvindu verksins
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið: 

• Yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Samræming aðgerða og samskipta sem varða verkefnið
• Ábyrgð á að allar aðgerðir séu í samræmi við teikningar, áætlanir,  
 kostnaðaráætlanir og gæða- og öryggisstaðla
• Ábyrgð á framkvæmda- og kostnaðaráætlun
• Ábyrgð á innleiðingu öryggisvitundar á öllum stigum bygginga-  
 framkvæmda
• Yfirumsjón með öðrum stjórnendum sem koma að verkefninu

Hæfniskröfur: 

• Reyndur byggingarverkfræðingur, lágmark 5 ára starfsreynsla
• Reynsla sem verkfræðingur við stærri framkvæmdir
• Þekking og reynsla af EHS, umhverfis-, heilsu- og öryggismálum
• Mjög góð stjórnunar- og skipulagshæfni
• Hagnýt færni í verkefnastjórnun
• Afburða góð samskiptahæfni
• Mjög góð íslensku- og ensku-
 kunnátta og góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur: 

• Reyndur byggingarverkfræðingur, 5-10 ára starfsreynsla
• Reynsla sem staðarstjóri við stærri framkvæmdir
• Þekking og reynsla af EHS, umhverfis-, heilsu- og öryggismálum
• Leiðtogahæfni og mikil stjórnunarreynsla
• Hagnýt færni í verkefnastjórnun og hæfni til að miðla og kynna   
 efni á skilvirkan hátt fyrir ólíka hópa
• Sveigjanleg, opin og lausnamiðuð hugsun ásamt nákvæmni og   
 góðri tilfinningu fyrir tímasetningum
• Afburða góð samskiptahæfni
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og góð tölvukunnátta

Staðarstjóri Verkefnastjóri framkvæmda

Þú getur orðið

Samgöngustjóri
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Umhverfis- og skipulagssvið 
(USK) gegnir fjölþættu hlutverki, 
allt frá því að vinna með kjörnum 
fulltrúum að stefnumótun 
í umhverfis-, skipulags- og 
samgöngumálum til þess að 
samþykkja teikningar og tryggja 
eftirlit í heilbrigðismálum. Að 
auki stýrir sviðið framkvæmdum 
og viðhaldi og sinnir almennum 
rekstri í borgarlandinu eins og 
grasslætti og snjómokstri. Á 
sviðinu er unnið að fjölbreyttum 
verkefnum svo sem Torg í 
biðstöðu sem eiga að auðga 
mannlífið í borginni. Lögbundin 
verkefni byggingarfulltrúa, 
skipulagsfulltrúa og Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur tilheyra 
sviðinu. Umhverfis- og skipu-
lagssvið er með vottað umhverfis-
stjórnunarkerfi skv. ISO 14001

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/rvk2301 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólapróf á sviði samgönguverkfræði eða önnur 
sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.  
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, 
Reynsla af stærri stefnumótunarverkefnum.
Reynsla af stjórnun og rekstri 
Leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi og framsýni
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.
Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
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Umsóknarfrestur

8. febrúar 

Helstu verkefni
Fagleg forysta á skrifstofu/deild samgangna  
og borgarhönnunar
Ábyrgð á daglegum rekstri þ.m.t. starfsmannamálum  
og fjármálum í samvinnu við stoðdeildir
Stefnumótun 
Ábyrgð á verkefnum á sviði samgöngumála, 
borgarhönnunar og Torg í biðstöðu
Þátttaka í opinberum starfshópum og nefndum  
fyrir hönd borgarinnar
Samskipti við hagsmunaaðila, hönnuði, verktaka  
og aðra samstarfsaðila 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf sam-
göngustjóra. Samgöngustjóri er yfirmaður samgöngudeildar og borgarhönnunar og tekur þátt í samstarfi á vettvangi  
SSH sem og í byggðarsamlögum er varða málaflokkinn. Hann er virkur þátttakandi og hluti af yfirstjórn sviðsins.  
Næsti yfirmaður hans er sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs.



 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Ert þú
góður greinandi?

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2016 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 
Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfs
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar 
veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Péturs
dóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku sem er einn af mikilvægustu 
innviðum samfélagsins. Verkefni fyrirtækisins er að tryggja heimilum og 
fyrirtækjum aðgang að rafmagni í takt við þarfir, í sátt við umhverfi og 
samfélag. Landsnet er góður vinnustaður þar sem samhentur hópur leysir 
fjölbreytt verkefni.  

Um Landsnet

Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun á sviði hagfræði eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur

• Reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og 
hagfræðilegra gagna

• Frumkvæði, sjálfstæði, rík greiningarhæfni og skipulögð 
vinnubrögð

• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og 
hæfileiki til að setja fram efni á skýran hátt

Í boði er áhugavert starf í greiningum á fjármálasviði 
Landsnets. Í starfinu felst ábyrgð á fjárhagslegum grein
ingum bæði á innra og ytra umhverfi, kostnaðarmati og 
hagrænum úttektum. Ábyrgð á mati rekstrarverkefna, 
þátttaka í arðsemismati stærri verkefna, samskipti varð 
andi tekjumörk og þátttaka í gjaldskrárgreiningum. Starfið 
krefst frumkvæðis og áhuga á sviði orkumála. 

Framundan er mikil uppbygging í flutningskerfinu. Hjá 
Lands neti er lögð vaxandi áhersla á greiningar tengdar 
fjárfestingarkostum, rekstri og ytri þáttum í rekstrarum
hverfi félagsins, þar á meðal markaðsmálum og málefnum 
tengdum samfélagslegri ábyrgð.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

BM Vallá ehf. leitar að áreiðanlegum  
einstaklingi með drifkraft og sjálfstæði 

í vinnubrögðum. 

Starfið felst í: Aðstoð í mötuneytiumsjón með þvottahúsi  
 þvottur á vinnufatnaði og minniháttar  
 lagfæringar ræsting á starfsmannaaðstöðu,  
 eldhúsi og matsal.

Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum  
starfsmanni og æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja 
reynslu af sambærilegum störfum.

Um 100% starf er að ræða, vinnutími frá 08:00 til 16:00.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur til 29. janúar.

Umsóknir sendist á Sigrúnu Þorgeirsdóttir,  
sigrun@hornsteinn.is

  

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

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

• Starfið felst í undirbúningi 
geislameðferðar og þátttöku í 
þverfaglegri teymisvinnu m.a. við 
eftirlit með geislameðferðartækni

• Innleiðing nýrrar tækni og 
þróun og skilgreining verkferla 
er mikilvægur þáttur í starfinu 
og krefst starfið sjálfstæðra og 
agaðra vinnubragða

Hæfnikröfur

• Góð samskiptahæfni 
• Faglegur metnaður
• Íslenskt starfsleyfi geislafræðings

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veitir Garðar 
Mýrdal, forstöðumaður (gardar@
landspitali.is, 543 6817).

Umsóknarfrestur er til og með  
8. febrúar 2016

Geislafræðingur óskast til starfa á geislaeðlisfræðideild 10K við Hringbraut.  
Í boði er einstaklings hæfð aðlögun í samstarfi við reynda starfsmenn. 

GEISLAFRÆÐINGUR 

Geislaeðlisfræðideild

Starfshlutfall er 100%, dagvinna.  
Starfið er laust frá 1. mars 2016 eða 
eftir nánara samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfsferil-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Sölumaður

Starfssvið 
• Kynning, sala og almenn afgreiðslustörf
• Símsvörun
• Vöruáfylling
• Söluuppgjör
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, heiðarleiki, háttvísi og snyrtimennska
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af sölu til fyrirtækja
• Góð ensku- og tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mjög traust þjónustu- og verslunarfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða 
sölumann til starfa. Verslunin er opin virka daga kl. 08.00-17.00.

Starfsmaður í ræstingar og afgreiðslu 
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Samkeppnishæf laun í boði og frítt  

húsnæði fylgir starfinu.
• Umsækjandi þarf að geta hafið störf fljótlega    

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Skógasafn óskar eftir að ráða 
starfskraft í ræstingar og afgreiðslu.  
Um er að ræða fjölbreytt og 
spennandi starf á góðum vinnustað. 

Skógasafn er opið árið um kring og tekur árlega á móti 70.000 gestum af mörgum þjóðernum. Skógar er 
fjölsóttur ferðamannastaður á Suðurlandi  í 150 km fjarlægð frá Reykjavík. Auk Skógasafns eru í Skógum 
nokkur hótel og veitingastaðir sem eru opnir allt árið. Í nágrenni Skóga eru margar náttúruperlur, s.s. 
Skógafoss, Eyjafjallajökull og Dyrhólaey, auk fjölda fallegra gönguleiða.

Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) óskar 
að ráða framkvæmdastjóra til starfa   

FKA er öflugt tengslanet kvenna og er markmið félagsins meðal annars að sameina konur í atvinnulífinu 
og um leið að auka sýnileika og tækifæri kvenna með því að stuðla að virðingu og verðskuldaðri athygli 
samfélagsins á framlagi fyrirtækja sem rekin eru af konum. 

Starfssvið 
• Stjórnun á starfsemi og þjónustu félagins 
• Upplýsingagjöf og samskipti
• Viðburðastjórnun 
• Kynningar og markaðsstarf 
• Fjármál 
• Upplýsingamál 
• Samstarf við nefndir og deildir félagsins o.fl.  

Hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla
• Góð samskiptafærni
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi tölvufærni
• Góð tengsl
• Sveigjanleiki og samstarfsvilji
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Rík þjónustulund
• Áreiðanleiki 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vilt þú leiða um 1000 manna öflugt félag sem hefur það að markmiði að efla tengsl kvenna sem koma 
að stjórnun og rekstri fyrirtækja? Í boði er einstaklega fjölbreytt, lifandi og krefjandi starf. Félagið hefur 
vaxið og dafnað undanfarin ár. Lögð er áhersla á góða þjónustu við félagskonur, sýnileika félagsins út 
á við og samskipti við fyrirtæki og stofnanir eftir því sem við á hverju sinni.   
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is/jardhitasyning

Umsóknarfrestur:

Til og með 31. janúar 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Leiðsögn hópa um jarðhitasýninguna

• Kynning á starfsemi fyrirtækisins og orkunýtingu á Íslandi

• Umsjón með bókunum gesta

• Önnur störf við gestamóttöku, s.s. í kaffi  húsi og

 minjagripaverslun

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

• Áhugi á og reynsla af ferðaþjónustu kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Önnur tungumálakunnátta kostur

• Menntun sem nýtist í starfi 

Orka náttúrunnar leitar að áhugasömum og þjónustulunduðum liðsmönnum í teymi sem sér um móttöku gesta á jarðhitasýningu ON á 

Hellisheiði. Viðkomandi mun starfa innan markaðs- og kynningarsviðs fyrirtækisins. Starfi ð felur í sér tækifæri til að taka á móti fólki alls 

staðar frá og kynna það fyrir sérstöðu Íslands í nýtingu jarðhita.

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins. Fyrirtækið
byggir á mikilli þekkingu á
og reynslu af orkuvinnslu.

Leiðarljós okkar er
að bjóða rafmagn á

samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

Viltu starfa við kraftmestu sýningu landsins? 
- Ertu ON?

Umsækjendur eru beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðssérfræðingur gegnum netfangið 

starf@on.is.

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfi ð.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Sölumaður - pípulagnir
Brødrene Dahl sérhæfa sig í vörum og ráðgjöf í 
öllu er varðar pípulagnir. Fyrirtækið býr yfir meira 
en 140 ára markaðsreynslu og er stærsti birgir 
Danmerkur á sviði pípulagna. Fyrirtækið hefur 
sérhæft sig í framleiðslu og ráðgjöf á öllum sviðum 
lagnaefna, hvort sem um ræðir miðstöðvalagnir, 
neysluvatnslagnir, frárennslislagnir, verkfæri, 
tæknibúnað eða loka.

Brødrene Dahl er fagmannaverslun með 52 
verslanir víða um Danmörku og býður uppá 38.000 
vörunúmer og 1.500 birgja. Hún leggur áherslu á 
framúrskarandi vefverslunargátt, bestu fáanlegu 
ráðgjöf og hugmyndir um viðskiptaþróun. 

www.bd.dk
www.saint-gobain.com/en

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 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.

Hæfniskröfur:

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Framúrskarandi	söluhæfileikar
•	Reynsla	á	sviði	pípulagna	er	skilyrði
•	Metnaður	til	að	ná	árangri
•	Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Góð	kunnátta	í	ensku	og	kunnátta	í	dönsku	er	kostur

Helstu verkefni:

•	Ráðgjöf,	sala	og	þjónusta
•	Öflun	viðskiptavina
•	Pantanir	og	tilboðsgerð
•	Samskipti	við	viðskiptavini	(B2B)
•	Samskipti	við	birgja

Brødrene	Dahl	á	Íslandi	auglýsir	lausa	stöðu	sölumanns	á	fyrirtækjamarkaði	(B2B).		
Leitað	er	að	traustum	og	öflugum	einstaklingi	með	víðtæka	reynslu	á	sviði	pípulagna.		
Um	er	að	ræða	framtíðarstarf.	Í	boði	eru	samkeppnishæf	laun,	góð	þjálfun	og	alþjóðlegt	starfsumhverfi.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitar Avis Budget að framúrskarandi einstaklingi til að hafa umsjón með 
kerfismálum fyrirtækisins. Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu umhverfi erum við að leita að þér.

ERT ÞÚ KRAFTMIKILL KERFISSTJÓRI?

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

Helstu verkefni:
• Umsjón og utanumhald kerfismála fyrirtækisins
• Innkaup og samskipti við birgja
• Viðhald og rekstur á útstöðvum ásamt aðstoð við notendur
• Kerfisþróun og umsjón upplýsingaöryggis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• MCSA eða MCSE réttindi
• 2-5 ára reynsla í sambærilegu starfi
• Góð þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði, sköpunargleði og öguð vinnubrögð 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.avis.is fyrir 4. febrúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Þorsteinsdóttir, ingibjorg@avis.is. 

SNYRTIFRÆÐINGUR
& NUDDARAR

Vegna mikilla anna leitar Blue Lagoon spa að 
metnaðarfullum snyrtifræðingi með meistarapróf 

og reyndum faglærðum nuddara. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og meðmælendum 

til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 08.febrúar.

www.capacent.is 

Ekki reikna með
að öll dýrin í skóginum
séu vinir



NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS (NLS) is a part of the NOVOMATIC Group of companies, one of the largest 
integrated gaming groups worldwide. NLS was formed a�er NOVOMATIC acquired Betware, the leading Icelandic 
Internet lo�ery and gaming pioneer.

NLS is therefore able to draw on the vast knowledge and experience of some of the most successful players in the 
gaming and lo�ery world. It is our objective to deliver the most innovative solutions that will render 
industry-leading returns to good causes in an ethically responsible way. We will deliver new content, new solutions 
and new standards to the world of lo�eries. 

TECHNICAL & PRODUCT PROPOSAL 
WRITER
NLS  is looking for an experienced  Technical & Product 
Proposal Writer with a technical background and business 
mindset. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE TECHNICAL 
PROPOSAL WRITER ARE: 
 Develop compliant and compelling proposal content by 

translating technical solutions, strategies and themes 
into easily understandable and readable responses 
for international RFPs/RFIs and other business 
opportunities

 Lead proposal content storyline development sessions 
with Solution Architects, Product Managers and Subject 
Ma�er Experts to clarify implementation approach, 
services and products being proposed. 

 Develop and maintain proposal content library 
documents 

 Keep abreast of the lo�ery and gaming industry and 
provide feedback to the Technology and Products team 
for future development 

 Successfully manage multiple proposal efforts 
simultaneously

QUALIFICATIONS
 Minimum 3 years proposal and/or sales-focused 

technical writing experience
 Excellent command of English (both wri�en and verbal)
 An understanding of business and IT industry & 

terminology
 Superior communication skills (both wri�en and verbal)
 Able to write quality deliverables in tight timeframes
 Deadline driven and detail oriented
 Flexible in work style to accommodate competing 

priorities and available resources
 Comfortable working with and communicating 

effectively to employees at all levels of the company

PRODUCT MANAGER 
NLS is looking for an experienced  Product Manager to lead 
a so�ware product development. The Product Manager is 
responsible for maintaining a clear vision for the product 
and participating in the creation of  the product strategy. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE PRODUCT 
MANAGER ARE:
 Maintain a roadmap for the product
 Define release objectives
 Stay on top of trends related to the business in the aim 

of keeping the product up to date & cu�ing edge
 Gather requirements & constraints from stakeholders
 Responsible for packaging, documentation and training 

material for the product
 Participate in visits to clients to gather feedback and to 

provide details on products and technology
 Constantly improve the product’s usability, performance 

and security
 Assist in RFP and RFI creation by providing product 

information
 Manage the product backlog 

QUALIFICATIONS
 Passion for product management
 A strong technological understanding
 Good communication skills
 Client focus and presentation skills
 Experience of developing retail systems is an advantage
 Agile knowledge

JAVASCRIPT DEVELOPER (FRONT END) 
Participate in new product development where scalability, 
performance, security and quality is of high importance. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE JAVASCRIPT 
DEVELOPER ARE:
 Analyse, design, program, document, test and install 

NLŚ s Gaming Solutions
 Participate in design and architecture discussions
 Create and maintain unit tests and other related 

automated tests
 Take part in code reviews
 Participate in professional knowledge sharing with peers
 Contribute to NLŚ s work processes to ensure quality 

and efficiency
 Assist in project estimation and release planning

QUALIFICATIONS
 Solid understanding of JavaScript, including prototypal 

inheritance, scope, closure, etc.
 Creation of HTML5 and CSS3 cross-platform web 

applications
 Creation of 3rd-party JavaScript modules used by 

external websites
 Modular JavaScript Development using RequireJS
 Backbone, Knockout, React or other lightweight MV* 

framework experience
 Passion for writing testable code using Jasmine, Mocha 

or QUnit
 Grunt, Gulp or other automated task runners experience
 Application security awareness
 Strong hands-on knowledge of browserside technology 

such as HTML, CSS, HTTP, cookies, caching and security
 Linux/Unix fundamentals and comfort working from the 

command line when needed
 Excellent communication and teamwork skills

If you meet the above qualifications, we might have an 
exciting opportunity for you. Please send your resume 
to applications@novomaticls.com  in English  before 
20.2.2016 stating the position in the subject line.

Additional information can be found on our website 
h�p://www.novomaticls.com/careers/ 

Novomatic Lo�ery Solutions | Holtasmári 1  |  201 Kópavogur
+354 580 4700  |  info@novomaticls.com

www.novomaticls.com/careers/
at the international company Novomatic Lo�ery Solutions (NLS)
EXCITING OPPORTUNITIES



GT óskar eftir vönum Gröfumönnum STRAX

Mikil vinna framundan vegna góðrar verkefnastöðu.
Áhugasamir sendið inn umsókn með ferilskrá og 

sakarvottorð þarf að fylgja
atvinna@gtv.is

Bílstjóri með meirapróf
Skipaþjónusta Íslands óskar eftir að ráða  

kranabílstjóra til starfa.
Gott ef viðkomandi gæti byrjað strax.

Upplýsingar um starfið:
Lilja: 561 7580.  

Umsókn og ferilskrá sendist á skipa@skipa.is

Eirberg leitar að lausnamiðuðum og drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni
 Helstu verkefni
	 •	Innkaupa-	og	birgðastýring	í	samstarfi	við	vörustjóra
	 •	Yfirumsjón	með	reikningagerð,	innheimtu	og	bókhaldi
	 •	Gerð	og	eftirfylgni	sjóðstreymis-	og	rekstraráætlana
	 •	Framsetning	rekstraruppgjöra	og	annarra	upplýsinga
	 •	Samskipti	við	lánardrottna	og	greiðsla	erlendra	reikninga
	 •	Hagræðing	í	rekstri	og	endurskoðun	verkferla
	 •	Innra	eftirlit	og	samskipti	við	endurskoðendur

 Hæfniskröfur
	 •	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	t.d.	viðskiptafræði,	hagfræði	eða	verkfræði
	 •	Reynsla	og	þekking	á	reikningsskilum	og	verkefnum	tengdum	fjármálastjórnun
	 •	Lausnamiðaður	einstaklingur	sem	á	auðvelt	með	að	forgangsraða	verkefnum	og	greina	aðalatriði	frá	aukaatriðum
	 •	Einstaklingur	með	góða	samskiptahæfni	og	drifkraft	sem	sýnir	frumkvæði	og	hefur	tamið	sér	öguð	vinnubrögð

Áhugasamir,	sem	uppfylla	ofangreind	skilyrði,	sendi	umsókn	með	starfsferilsskrá	og	mynd	merkt	fjármálastjóri	til	agnar@eirberg.is
Umsóknarfrestur	er	til	2.	febrúar.	Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	og	öllum	umsóknum	verður	svarað.

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki þar sem starfa um 30 manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk.  
Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Fjármálastjóri	óskast

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu 
fyrirtækisins í Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð og leiðbeiningar við almennar 
 byggingaframkvæmdir                              
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Mjög góð alhliða þekking á timbri og öðru byggingaefni
• Lyftararéttindi kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Íslenskukunnátta (tala og skrifa)
• Æskilegur aldur 25 +

Umsóknir berist fyrir 1. febrúar nk.
Umsóknir berist til einarr@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað.

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

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

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

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Staða forstöðumanns á heimili fatlaðs 
fólks í Berjahlíð er laus til umsóknar

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í 
starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks. Um er að ræða 
100% starf . Áhersla er á velferð íbúa í öruggu umhverfi 
heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á 
virðingu- og virk samskipti við íbúa. 

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta við íbúa
• Stjórnun, rekstur og áætlanagerð
• Innkaup og bókhald
• Samskipti við íbúa, aðstandendur og samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfun eða önnur sambærileg háskólamenntun 

sem nýtist í starfi 
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki og þekking á málefnum 

fatlaðs fólks
• Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar
• Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum
• Leiðtogahæfni
• Góð samskiptafærni og samstarfshæfileikar
• Góðir skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í starfi 
• Jákvæðni, framtakssemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Almenn góð tölvukunnátta

 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmars-
dóttur, sími: 585-5500, hronnhilmars@hafnarfjordur.is 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vef 
bæjarins www.hafnarfjordur.is 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomanndi í starfið.

Laun eru  samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2016. 
 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

INNKAUPAFULLTRÚI
Jarðboranir óska eftir að ráða innkaupafulltrúa til starfa. Meðal 
verkefna eru ö�un tilboða vegna kaupa á birgða- og rekstrarvöru, - 
vélbúnaði og varahlutum auk vöruskráningar. Innkaupafulltrúi annast 
daglegar pantanir í samstar� við sinn y�rmann og verkefnastjóra 
borverka.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í star�
•  Reynsla af innkaupum og vörustjórnun
•  Góð greiningarhæfni
•  Góð íslensku-og enskukunnátta
•  Mjög góð tölvukunnátta
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Þekking á rekstrarvörum í iðnaði
•  Áhugi á teymisvinnu

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 1. febrúar næstkomandi.



www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur til og með 7. febrúar nk. 

Landsvirkjun leitar að ritara vegna framkvæmda fyrirtækisins við nýja 
jarðvarmastöð. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og verður  
með starfsstöð á Þeistareykjum. Við leitum að jákvæðum og sveigjanlegum 
einstaklingi með góða skipulagshæfni.

• Stúdentspróf er æskilegt
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum og skjalavistun
• Tölvufærni
• Færni í rituðu og töluðu máli á íslensku og ensku
• Samviskusemi og frumkvæði í starfi
• Góð samskiptahæfni

Við leitum að framtakssömum  
og skipulögðum ritara vegna 
verkefna á Þeistareykjum.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Capacent, upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@
landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 7.febrúar nk. 

Við leitum að sérfræðingi til að  
takast á við krefjandi verkefni  
á framkvæmdasviði.
Landsvirkjun leitar að sérfræðingi á sviði kostnaðarstýringar. Um er að ræða 
tímabundna stöðu vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar. Starfsmaður þarf að geta 
hafið störf sem fyrst og verður með vinnuaðstöðu í Búrfelli á framkvæmdatíma.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, 
verkefnastjórnunar eða með sambærilega menntun sem nýtist í starfi. Haldgóð 
reynsla tengd byggingarframkvæmdum er æskileg. Auk þess krefst starfið 
góðrar enskukunnáttu, hæfni í samskiptum og þekkingar á verkefnastjórnun.

Helstu verkefni:

• Samræming verkáætlana
• Umsjón með kostnaðar- og tímagátt
• Skipulagning verkefnavefs og annarra þátta sem snerta verkefnastjórnun  
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ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar 
byggingar eða aðra mann-virkjagerð sem og 
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir 
bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi 
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og 
OSHAS 18001 öryggisvottun.

ÍAV óskar eftir að ráða laghentan starfsmann t.d. vél-
virkja til starfa til umsjónar, uppsetningar og eftirlits 
á vinnulyftum og byggingakrönum.
 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu sem nýtist 
í starfi. Skipulag, öguð vinnubrögð og góð mannleg 
samskipti er kostur. 

Aðsetur eru í Reykjanesbæ en starfið getur verið um 
allt land.

Um fastráðningu er að ræða fyrir réttan aðila. 

Nánari upplýsingar veitir Einar Már í síma: 530-4264

Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins 
www.iav.is.

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016 

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Framleiðslustarfsmaður 

Fóðurblandan óskar eftir starfsmanni í

framleiðslu á húsdýrafóðri
 
Helstu verkefni:
Húsdýrafóðurframleiðsla:
    •  Framleiðsla á kúa- og fuglafóðri skv.  
 framleiðsluáætlunum
    •  Þrif skv. gæðahandbók
    •  Dagleg skipulag í samstarfi við framleiðslustarfsmann
    •  Sýnataka og gæðaprófanir
    •  Þátttaka í birgðaeftirliti
    •  Tilfallandi viðhald framleiðslulínu
    •  Samskipti við söludeild, fóðurdreifingu og lager
    •  Annað tilfallandi 
    •  Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
    •  Reynsla í framleiðslustörfum í iðntölvustýrðu umhverfi
    •  Góð íslenskukunnátta
    •  Geta unnið sjálfstætt og í teymi
    •  Reglusemi og góð ástundun
    •  Góð almenn tölvukunnátta (office pakkinn)
    •  Þekking á vélbúnaði (vélstjórnarmenntun er kostur)

Nánari upplýsingar gefur Daði Hafþórsson,  
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, 
fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar 
rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. 
Fóðurblandan rekur fjórar verslanir, á Selfossi, Hellu, Hvolsvelli og 
Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu 
sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi.
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Stakfell fasteignasala 
óskar eftir metnaðarfullum  

einstaklingum til starfa.
Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga liðsheild. Nýlega 
fluttist Stakfell í glæsilegt húsnæði að Borgartúni 32 og þar með 
bættust við tvær fullbúnar skrifstofur. Ert þú löggiltur fasteigna-
sali eða stefnir þú í nám til löggildingar? Frábært tækifæri og 
góðir tekjumöguleikar í lifandi og skemmtilegu umhverfi. 
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á netfangið  
stefan@stakfell.is 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson hdl. 
lögg.fasteignasali í síma 535-1000 eða 895-2049

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða tvær 50-100% stöður.  
Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu  fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, 
stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.

Starfssvið: 
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks 
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli 
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu 
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð þjónustulund og færni í samskiptum  
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Æskilegt að hafa þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um. 
Áhugasamir hafi samband við Þorstein Fr. Sigurðsson verkefnisstjóra í síma 5 500 111 eða með netpósti á thorsteinn@sbh.is.   
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2016.

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík

Ráðgjafar óskast 

Vefsíðan www.thekkingarmiðstod.is geymir mikið magn upplýsinga er gagnast hreyfihömluðum.
Vinsamlegast kynntu þér vefsíðuna ásamt Facebook síðu miðstöðvarinnar: www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Þekking – fræðsla – aðgengi

Verkstæðismaður 
 

Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja 
til starfa á verkstæði, til að sinna viðgerðum og viðhaldi  

á verkstæði okkar í Garðabæ. 
 
Í boði er vinna á vel búnu verkstæði.  
Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Upplýsingar veitir Robert Andersen  
á staðnum eða í síma. 8919669 
 
robert@loftorka.com 
 
Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent
of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work
helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 15 nationalities.  The Authority is led by a College consisting of
three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

The Authority is recruiting a Legal & Execu tive
Affairs (LEA) Officer to join the LEA Depart -
ment. 
LEA is responsible for providing legal advice 
to the College and the other departments of
the Authority on all aspects of EEA law and the
implementation and application by Ice land,
Liechtenstein and Norway of their obligations
under the EEA Agreement. The De part ment
reviews all decisions of the Au t ho  rity and con-
ducts litigation before the EFTA Court and the
Court of Justice of the European Union. In
addition, LEA provides support to the College
with regards to policy formulation, co-ordina-
tion and communication. 

We are looking for a well qualified, dynamic
and self-motivated lawyer to work in close
cooperation with case-handlers in other
departments of the Authority and with
Members of the College,  as well as with the
other legal officers.  The position presents a
unique opportunity to develop litigation skills
with challenging and varied cases at the
European level. The successful candidate
will be someone who enjoys analysing legal
problems and enthusiastically embraces the
responsibility of conducting litigation while
at the same time being interested in policy
formulation and implementation at
European level.  

JOB REFERENCE 03/2016

Deadline for applications: 
21 February 2016
Start date: Spring/Summer 2016

For full details of this position and to
apply please visit:
https://jobs.eftasurv.int.  

Legal & Executive Affairs Officer 



Finnst þér gaman
að reikna?

Áhættustýring Arion banka leitar að öflugum liðsmönnum
Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingum til að efla frekar áhættustýringu bankans og bregðast við 
áskorunum í regluumhverfi íslenskra fjármálafyrirtækja. Hjá áhættustýringu starfar hópur öflugra sérfræðinga 
með fjölbreyttan bakgrunn innan jafnt sem utan fjármálageirans. Áhættustýring mælir og hefur eftirlit með 
helstu áhættuþáttum bankans ásamt því að veita öðrum sviðum stuðning og ráðgjöf.
 
Meðal áhugaverðra verkefna eru líkanagerð, álagspróf, gagnagreining, hagnýt greining á regluverki og fjármála-
fræðum og virðismat lána og annarra fjármálagerninga. Við leitum að lausnamiðuðu og árangursdrifnu fólki í 
eftirtalin hlutverk:

Greining markaðsáhættu

Helstu verkefni
 · Greining og eftirlit með markaðs- og mótaðilaáhættu
 · Þróun og viðhald eftirlitskerfa
 · Eiginfjárútreikningar og álagspróf vegna markaðs- og mótaðilaáhættu
 · Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun sem nýtist í starfi með áherslu á, eða tengingu við,   
  fjármálastærðfræði
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta. Reynsla af notkun SQL og/eða SAS er kostur

Þróun áhættulíkana

Helstu verkefni
 · Þróun og innleiðing áhættulíkana fyrir útlánaáhættu með áherslu 
  á virðisrýrnun og eiginfjárþörf
 · Þróun og viðhald álagsprófa fyrir útlánaáhættu
 · Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi með áherslu    
  eða tengingu við tölfræði
 · Reynsla í gerð áhættulíkana er æskileg
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta. Reynsla af notkun SQL og/eða SAS er kostur 

Gagnavinnsla og notkun gagnagrunna

Helstu verkefni
 · Data mining
 · Þátttaka í þróun vöruhúss gagna
 · Rekstur gæðakerfa fyrir gögn

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegri   
  námsgrein
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Þekking og reynsla af SQL 
 · Þekking og reynsla af SAS er kostur
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Hönnun og framkvæmd álagsprófa

Helstu verkefni
 · Ábyrgð á umgjörð álagsprófa bankans
 · Þróun og framkvæmd álagsprófa í samræmi við innri og ytri kröfur
 · Greining og túlkun á niðurstöðum álagsprófa
 · Upplýsingagjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun á meistarastigi í hagfræði, tölfræði, fjármálum 
  eða raunvísindum
 · Reynsla í greiningu og túlkun gagna
 · Gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun SQL er kostur

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.

Nánari upplýsingar veita Jónas Hvannberg mannauðsstjóri, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is, sími 444 6376 
og Elma Rún Friðriksdóttir, rekstrarstjóri áhættustýringar, netfang elma.fridriksdottir@arionbanki.is, sími 444 7176.
 
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar og sótt er um störfin á www.arionbanki.is. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Tern Systems provides of mission critical Air 
Traffic Management solutions for customers in 
Europe, Africa and Asia.

For further information contact, contact Tómas 
Davíð Þorsteinsson, Director of Administration of 
Tern Systems on 525-0500 or at tomas@tern.is. All 
applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.   
For more information see www.tern.is

SOFTWARE ENGINEER 
Designing, implementing and deploying 
new software functions as well as 
improvements to current air traffic 
control systems.

Minimum qualifications include:

|||  BSc or higher education in Computer              
 Science or related technical field,
|||  strong object oriented programming  
 skills, ideally with C++, Java or C#,
|||  +5 years work experience in software  
 development,
|||  ability to work in a collaborative, team  
 oriented environment.

Preferred qualifications include:

|||  experience with Linux,
|||  excellent problem solving skills,
|||  design and analysis experience,
|||  software unit testing experience.
|||  experience in service oriented  
 architecture

You have 
been cleared 
for takeoff!

We are taking on additional 
international projects and seek 
motivated and skilled 
individuals on both domestic 
and foreign projects, for the 
following position:

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.

Starfssvið Hæfniskröfur

Fyrirtæki á sviði inn�utnings og sölu á vélum og tækjum óskar eftir að ráða ö�ugan sölumann til starfa.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga nema á föstudögum frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Sölumaður
· Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
· Tilboðs og samningagerð
· Almenn afgreiðsla

· Menntun á sviði vélfræði, vélstjórnunar eða
  sambærilegt kostur eða reynsla af vélum og tækjum
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

  Hjúkrunarfræðingar
  Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir
  að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa
  Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.
  Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.

  Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

  Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur   
  metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

  Hægt er að sækja um á heimasíðu sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
  en nánari upplýsingar veitir Dagmar Huld Matthíasdóttir,
  framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 894-4128.
  

VAKTSTJÓRI Í SAL 
Apotekið leitar að metnaðarfullum
og hressum vaktstjóra

Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri með 
mikla reynslu af veitingastjórnun. Menntun 
í framreiðslu er kostur en ekki skilyrði.

Í boði eru mjög góð laun fyrir réttan aðila og 
lifandi starfsumhverfi í skemmtilegum hópi.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu ferilskrá 
á huld@apotekrestaurant.is fyrir 7. febrúar.

Allar nánari upplýsingar veitir Huld 
í síma 697 5739

APOTEK KITCHEN+BAR       Austurstræti 16       apotek.is

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is
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Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar: frumkvæði, traust 

og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Starfssvið

// Skipulag og ábyrgð á sölumálum fyrirtækjasviðs
// Dagleg stýring á sölu
// Að viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini
// Árangursmælingar
// Greining sölutækifæra

Menntunar- og hæfnikröfur
// Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
// Reynsla af sölustjórnun
// Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
// Mikill þjónustuvilji og færni í myndun viðskiptatengsla
// Árangursdrifni og vilji til framkvæmda

alþjóðlegu þekkingarfyrirtæki?
STARF SÖLUSTJÓRA FYRIRTÆKJASVIÐS 
Er þú drífandi og metnaðargjarn sölustjóri? Þá átt þú heima hjá okkur! 
Við leitum að sölustjóra sem leiðir teymi viðskiptastjóra á fyrirtækjasviði Valitor sem sinnir innlendum söluaðilum.

Starfssvið

// Uppbygging þjónustuteyma
// Umsjón með framkvæmd þjónustusamninga
// Að þróa mælikvarða, ferla og vinnubrögð
// Tryggja fyrsta flokks þjónustu í samræmi 
 við þjónustuloforð

Menntunar- og hæfnikröfur
// Háskólamenntun sem nýtist í starfi
// Stjórnunarreynsla á sviði þjónustu
// Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
// Framkvæmdavilji og metnaður
// Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum
// Gott vald á íslensku og ensku

Starfssvið

// Daglegur rekstur og vöktun upplýsingakerfa Valitor 
 – unnið er á átta tíma vöktum allan sólarhringinn
// Notendaþjónusta við innri og ytri viðskiptavini

Menntunar- og hæfnikröfur
// Tæknimenntun á borð við kerfisstjórn, kerfisfræði, tölvunarfræði  
 eða sambærileg reynsla eða önnur menntun sem nýtist í starfi
// Jákvætt hugarfar og þjónustulund
// Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
// Nákvæm og öguð vinnubrögð
// Framkvæmdavilji og metnaður
// Gott vald á íslensku og ensku

STARF DEILDARSTJÓRA VIðSKIPTAÞJÓNUSTU 
Ert þú einstaklingur með reynslu af þjónustustjórnun í alþjóðlegu umhverfi? Þá gætum við verið að leita að þér!
Við leitum að deildarstjóra á þjónustu- og rekstrarsviði með reynslu af stjórnun þjónustuteyma. Reynsla af 
alþjóðlegum vettvangi er einnig kostur.

STARF KERFISSTJÓRA Á VAKTIR 
Ert þú tæknilega sinnaður einstaklingur með ríka þjónustulund? Þá kann að vera að þú sért nýi liðsmaðurinn okkar!
Við leitum að kerfisstjóra á vaktir í deild sem sinnir tækniþjónustu á þjónustu- og rekstrarsviði. Tækniþjónusta sinnir 
daglegum rekstri og vöktun á kerfum og búnaði Valitor ásamt þjónustu við innri og ytri viðskiptavini. 

Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2016.

Vilt þú starfa hjá
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SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016

 
----------------------------------------------
Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða vana  

pípulagnamenn í vinnu.
Nánari upplýsingar gefur Snorri í síma 5667001 

  á skrifstofutíma.
Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingum 

 á netfangið pipulagnir@alhlida.is
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

---------------------------------------------
ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF

Pípulagningamenn óskast

TOYS”R”US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-qua-
lity children’s toys. We are known for our broad range of products and competitive 
prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 50 
stores in five different countries. TOYS”R”US is a part of TOP-TOY A/S Group. 
You can read more about us at www.toysrus.is.

For further information on the position, please contact  
Sigurður Þorgeir Jónasson sijon@toysrus.is, tel. 5500800. If you are interested in 
the job and ready to take on new challenges, send your application as soon as 
possible in English to: mke@top-toy.com The last day to apply is February 7th. 

Working in close cooperation with the Store Manager, you 
will be in charge of the daily functions in the store. 
 
Your responsibilities will include the following:
- Recruiting, motivating and guiding the new and  
 existing employees
- Being involved in sales, customer service, stock and 
 keeping up the appearance of the store 
- Making sure the store is always at top condition and that   
 the shelves are filled with relevant items, depending on  
 the season 
- Providing continuous feedback to employees by  
 recognizing and rewarding successful performance and   
 addressing performance-related problems
- Supervising all pricing and signing activities throughout  
 the store
- Total store maintenance, including interior, exterior,  
 equipment and grounds
- Acting as a role model of appropriate loss prevention
- Supervision and follow-up with other departments in  
 Store Manager’s absence

You take on all tasks with enthusiasm and you are no  
stranger to physical work either. You have the will and  
energy to constantly develop in a  rapidly growing  
organisation, which offers great career opportunities.

You are the person we are seeking, if you:
- Have some previous retail experience
- Possess natural leadership skills
- Know the meaning of good customer service and have the  
 ability to inspire staff
- Are positive, confident and energetic by nature
- Have a sales oriented attitude that will guide other emplo  
 yees to great results
- Can express yourself in English

Our company culture is youthful, result oriented and down to 
earth. We offer a versatile job in the biggest toy retailer in the 
Nordic Countries, a competitive salary, result based bonus 
and many staff benefits. Our staff management is based on 
employee development in a positive atmosphere, the focus 
being on making children happy.

The employment is full time and will begin as soon as we 
find the right person. 

Our store in Reykjavik is now looking for an ASSISTANT STORE MANAGER

Sérhæfður ritari
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir ritara fyrir fag- og 
stoðskrifstofur ráðuneytisins. Um er að ræða áhuga-
vert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð og lipurð í sam-
skiptum. 

Helstu verkefni
• Aðstoða skrifstofustjóra og sérfræðinga við af- 
 greiðslu mála, úrvinnslu gagna, svörun fyrirspurna,  
 aðstoða við ráðningar, styrkjamál, skipulagning  
 funda, aðstoða við tölvumál, uppsetningu bréfa og  
 samninga o.fl.
• Öflun upplýsinga og samskipti við ýmsa aðila  
 innan sem utan ráðuneytis
• Afleysingar eftir þörfum t.d. í móttöku  
 ráðuneytisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
• Viðkomandi þarf að vera töluglöggur og þjónustu- 
 lundaður
• Metnaður og vilji til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og  
 skipulagshæfni
• 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 er æskileg 

Leitað er að duglegum og jákvæðum einstaklingi, 
sem hefur áhuga á að vinna að verkefnum innan 
stjórnsýslunnar og er tilbúinn að takast á við fjöl-
breytt verkefni .

Upplýsingar um starfið veita Böðvar Héðins-
son, skrifstofustjóri, bodvar.hedinsson@vel.is 
og Anna Lilja Gunnarsdóttir, ráðuneytisstjóri,  
anna.l.gunnarsdottir@vel.is eða í síma 545 8100. 
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 8. febrúar 
2016. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 
reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störf-
um, með síðari breytingum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 21. jan 2016.

Háskólinn á Akureyri leitar að forstöðumanni fyrir markaðs- og kynningarsvið í fullt
starf. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega. Staðan heyrir undir 
framkvæmdastjóra háskólans og er starfsstöðin á Akureyri. 

Forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs er ábyrgur fyrir öllum verkefnum sem falla 
undir viðkomandi svið. Verkefni sviðsins eru m.a. gerð markaðs- og kynningarstefnu, útfærsla 
og ábyrgð á kynningum, auglýsingaherferðum, hönnun og útliti á útgefnu efni, viðburðum, 
fréttamiðlun, vef- og samfélagsmiðlum ásamt öðrum tilfallandi verkefnum fyrir háskólann. 

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

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

Umsóknarfrestur er til               
15. febrúar 2016.  

Forstöðumaður
markaðs- og kynningarsviðs 

Starfssvið: 
• Gerð markaðs-, kynningar- og almannatengslaáætlana 
• Umsjón með auglýsingum og kynningarefni háskólans   

í samstarfi við fræðasvið
• Umsjón með birtingaráætlun og auglýsingaherferðum
• Skipulagning, framsetning og flutningur á kynningum
• Ferðalög innanlands vegna kynningarherferða 
• Samskipti og miðlun upplýsinga til almennings,   

fjölmiðla o.fl.
• Viðburðastjórnun
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á markaðs- og kynningarmálum
• Geta til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Frumkvæði og drifkraftur
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

www.unak.is/lausstorf



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnisstjóri í umsýslu  
starfsleyfa heilbrigðisstétta 

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða verkefnisstjóra í umsýslu starfsleyfa heil-
brigðisstétta. Um er að ræða fullt starf. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar 
sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
 Móttaka og almenn afgreiðsla umsókna 

um starfsleyfi. 
 Samskipti við erlenda aðila og stofnanir 

vegna starfsleyfisumsókna. 
 Meðferð fyrirspurna og erinda vegna 

starfsleyfa, m.a. í gegnum rafræna 
gagnagrunna. 

 Önnur verkefni að beiðni sviðsstjóra. 

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 Háskólamenntun eða menntun sem nýtist í 

starfi. 
 Þekking og reynsla af vinnu í rafrænum 

gagnagrunnum og kerfum. 
 Góð færni í íslensku og ensku er skilyrði. 

Þekking á dönsku, sænsku eða norsku er 
kostur.  

 Almenn og góð tölvukunnátta. 
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum. 
 Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur. 

Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná 
árangri og er ennfremur lipur í mannlegum samskiptum. 

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri eftirlits og frávika, en starfsmaðurinn mun vinna í nánu sam-
starfi við hóp sérfræðinga sem hefur umsjón með útgáfu starfsleyfa. 

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfi sendist til Embættis landlæknis, merkt „Anna 
Björg Aradóttir, starfsumsókn“. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  

Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits og frávika, 
netfang: annabara@landlaeknir.is. 

Urð og Grjót ehf óskar eftir að ráða vana bílstjóra.
Skilyrði er að viðkomandi hafi meirapróf og treiler próf.

Nánari upplýsingar og umsóknir berist á netfangið
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar

 

VAKSTJÓRI ÓSKAST 
 

Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir metnaðarfullum 
starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa sem vakt-
stjóri fyrirtækisins á Selfossi.  
 

Vakstjóri sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini, 
kemur að skipulagningu á akstri og mannafla, auk þess 
að sinna ýmsum verkefnum á skrifstofu fyrirtækisins. 
Vaktstjóri sinnir einnig tilboðsgerð, símsvörun, 
upplýsingagjöf til viðskiptavina, umsjón með starf-
smannamálum bifreiðadeildar o.fl.  
 

Um framtíðarstarf er að ræða. Vinnutíminn er 8-17 
virka daga, auk þess að vera með vaktina eina viku í 
senn.   
 

 

Hæfniskröfur: 
 Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
 Góð tölvukunnátta 
 Getur unnið sjálfstætt  
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 Rútupróf 
 

 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða senda 
umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 
 

Starfsmaður á ferðaskrifstofu: 
 

Leitum að starfsmanni til að starfa á ferðaskrifstofu 
okkar til að sjá um tilboðsgerð, ferðaskipulagningu, 
bókhald, reikningaskrif o.fl.  
 

Hæfniskröfur: 
 Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
 Góð tölvukunnátta  
 Talnagleggni og nákvæm vinnubrögð 
 Getur unnið sjálfstætt  
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 Reynsla af ferðaþjónustu er kostur 
 Háskólamenntun er nýtist í starfi 

 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða senda 
umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 

Guðmundur Tyrfingsson ehf 



Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskiptafærni, eru sveigjanlegir og geta unnið 
undir álagi. Óskað er e�ir starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Um er að ræða vaktavinnu. 
Helstu verkefni eru vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum
á Keflavíkurflugvelli.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar og þurfa umsækjendur að geta hafið störf í apríl og í maí. 

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 20 ár
•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu máli
•  Rétt litaskynjun
•  Lágmark tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám
•  Þjónustulund

Allir umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka daga áður en þeir he�a störf. 

Spennandi sumarstörf í öryggisleit 
á Keflavíkurflugvelli

Á FLJÚGANDI FERÐ

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2016

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með góða samskipta- 
færni til að bæta við sístækkandi starfsmannahóp okkar. Við 
bjóðum upp á skemmtileg og krefjandi störf hjá metnaðar- 
fullu fyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi.

Unix/Linux kerfisstjóri 

Um er að ræða starf kerfisstjóra ATM kerfa við 
flugumferðarmiðstöðina í Reykjavík. Starfsmaðurinn 
verður hluti af öflugu teymi sem þróar og rekur hugbúnað 
fyrir flugumferðarstjórnun. Helstu verkefni eru rekstur 
og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum og 
geymslulausnum, uppsetning og viðhald tölvubúnaðar 
auk vandamálagreininga og þjónustu við notendur. 

Sérfræðingur hjá upplýsingaþjónustu 
flugmála

Starfsmaðurinn verður hluti af öflugu teymi sem hefur 
umsjón með upplýsingaþjónustu flugmála ásamt hönnun 
flugferla og kortagerð. Helstu verkefni eru umsjón með 
dreifingu NOTAM skeyta, samskipti vegna flugmálagagna 
auk þjálfunar og ráðgjafar í tengslum við 
upplýsingaþjónustu flugmála.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af Unix/Linux stýrikerfi
• Þekking á PHP, bash og Python er kostur
• Þekking á sjálfvirkum verkfærum s.s. Chef og Puppet er æskileg
•  Reynsla af rekstri netkerfa og geymslulausna

Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson,  
rekstrarstjóri  ATM deildar, arnar.thorarinsson@isavia.is 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta
• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg
• Nákvæm og öguð vinnubrögð 
• Reglusemi og snyrtimennska

Upplýsingar um starfið veitir Haraldur Ólafsson,  
deildarstjóri ATS flugvalla, AIS og MET, 
haraldur.olafsson@isavia.is

Innheimtufulltrúi

Helstu verkefni eru innheimta krafna, reikningagerð, 
bókanir, afstemmingar og önnur verkefni innan 
fjárreiðudeildar.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er skilyrði
• Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta 
   er nauðsynleg
• Mjög góð Excel kunnátta 
• Kunnátta í Navision bókhaldskerfi er kostur
• Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar

Upplýsingar um starfið veitir Ingi J. Erlingsson,  deildarstjóri 
fjárreiðudeildar,  ingi.erlingsson@isavia.is

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia.is/atvinna
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Spennandi störf hjá Isavia í Reykjavík
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Spennandi störf hjá Isavia í Reykjavík
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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 31. janúar 2016.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Auk þess þarf viðkomandi að vera skipulagður, 
yfirvegaður, lausnamiðaður og röskur. Hann 
þarf að hreyfa sig hratt og hugsa hraðar. 
Meðal verkefna er hugmyndavinna fyrir 
viðburði, hönnun og uppsetning þeirra, 
skipulag ferða fyrir erlenda viðskiptavini, 
bókanir, samskipti við birgja og allt hvaðeina 
sem verkefnum fylgir. Þarf að geta byrjað 
sem fyrst.

SAGAEVENTS LEITAR AÐ 
SKEMMTILEGUM, SKAPANDI OG 
DRÍFANDI VERKEFNASTJÓRA

Umsóknir berist á netfangið 
sagaevents@sagaevents.is 
fyrir 1. febrúar 2016 eða til Sagaevents
Laugavegi 176, 105 Rvk.

Sagaevents framleiðir viðburði af öllum 
stærðum og gerðum, fyrir innlenda 
og erlenda viðskiptavini. 

HÆFNISKRÖFUR
Menntun og/eða reynsla í viðburðastjórnun 
og/eða ferðaskipulagi er skilyrði
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Skipulagshæfni
Frumkvæði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta, önnur tungumál eru kostur
Góð tölvukunnátta

	

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).

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

Yfirmaður
knattspyrnumála!
 

Ertu leiðtogi með skapandi hugsun og mikla 
þjónustulund? Hefurðu ástríðu fyrir knattspyrnu? 
Ertu með þjálfaramenntun og reynslu af barna- og 
unglingastarfi? Hefurðu áhuga á að vera 
yfirþjálfari hjá metnaðarfullu 
íþróttafélagi í hjarta Reykjavíkur? 
Geturðu eitthvað í fótbolta?
 
Sæktu um starfið hérna:
www.trottur.is
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Hefur þú brennandi áhuga á þjónustustörfum?

	 •	Yfirþernu
	 •	Yfirbarþjóni	
	 •	Vaktstjórum	á	veitingastað

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind störf er  
til og með 1. febrúar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar  
en 1. maí, 2016.  

• Starfsfólki í gestamóttöku
• Herbergisþernum
• Þjónustufólki í veitingasal, kaffihúsi
• Starfsfólki í eldhús 
• Framreiðslufólki
• Barþjónum
• Kaffibarþjónum
• Matreiðslumönnum
• Matreiðslunemum
• Starfsfólki í uppvask
Sjá nánar á heimasíðu Icelandair hótela

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; Icelandair Hotels, 
Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Við	leitum	að	öflugu	starfsfólki	til	starfa	á	nýju	og	spennandi	hóteli

Canopy Reykjavik | City Centre er nýtt hótel 
innan Icelandair Hotels fjölskyldunnar sem 
verður staðsett á Hljómalindarreitnum í miðbæ 
Reykjavíkur. Canopy er nýtt hótelvörumerki í eigu 
Hilton International og er þetta allra fyrsta hótelið 
í öllum heiminum sem keðjan opnar!

Canopy Reykjavik | City Centre er nýtt og ferskt 
lífstílsvörumerki fyrir þá sem vilja aukin gæði í 
gistingu og veitingum, en jafnframt að upplifa 
sérkenni hvers áfangastaðar á hótelinu.

Á hótelinu verða 112 herbergi að meðtöldum 
svítum. Hótelið verður í samæmi við 
hugmyndafræði Canopy þar sem mikil áhersla er 
lögð á fallega hönnun og af-slappað og þægilegt
umhverfi. Í bakgarði verður veitingarekstur sem 
mun njóta sín vel á sólríkum dögum. Einnig 
verður bar og veitingastaður ásamt sérstakri 
matsölu þar sem nálgast má fjölbreytt úrval 
ferskra smárétta úr sérvöldu íslensku hráefni.

Upplýsingar um hæfniskröfur og starfssvið má finna á vefsíðu Icelandair hótela ásamt því að sækja um rafrænt, 
www.icelandairhotels.is.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ VEITA:
Jóel Salómon Hjálmarsson, veitingastjóri: joelh@icehotels.is
Ólöf Guðmundsdóttir, hótelstjóri: olofg@icehotels.is.
Jóhannes Steinn Jóhannesson, yfirmatreiðslumaður: johannesj@icehotels.is

VIÐ LEITUM AÐ: VIÐ ERUM EINNIG Á HÖTTUNUM EFTIR:

Nánari upplýsingar veita: 
Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs, erlaosk@icehotels.is 
Hafdís Ólafsdóttir, gæðastjóri, hafdiso@icehotels.is
Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar.

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Sérfræðingur í gæðamálum (e. Quality Assurance Auditor)

Í boði er fjölbreytt og lifandi starf þar sem fólk með ríka samskiptahæfni fær að njóta sín. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Háskólamenntun skilyrði
• Reynsla af hótelstörfum kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið
• Ábyrgð á innleiðingu gæða– og vörumerkjastaðla Canopy Reykjavík
• Gæðaúttektir á hótelum félagsins og stuðningsheimsóknir
• Aðkoma að þjálfun á vegum Hótelklassans
• Þróun og uppfærsla gæðahandbókar
• Þróun og innleiðing gæðaúttektarkerfis
• Önnur tilfallandi verkefni

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg mark mið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfs mönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í 
starfi ásamt vilja til að takast á við 
krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 
gegnum markvissa þjálfun til þess 
að geta tekist á við störf sín af 
öryggi. Unnið er að stöðugri fram 
þróun og starfsmönnum veitt tæki
færi til vaxtar og þroska í starfi.
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Óskum eftir að ráða geislafræðing til starfa á Röntgen-
deild Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins. Starfshlutfall 
er 60-80 % eða eftir nánara samkomulagi. Vinnuferðir út 
á land, eftir samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi sem geisla- 
fræðingur. Auk fagþekkingar er lögð áhersla á hæfileika 
á sviði samskipta og samvinnu og reynsla af röntgen-
myndum brjósta er kostur.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Þorsteinsdóttir  
hjúkrun arframkvæmdastjóri í síma 540 1956 eða  
tölvupósti siggath@krabb.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Röntgendeildar 
Krabbameinsfélagsins, Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík merkt 
„Geislafræðingur“ eða á netfangið siggath@krabb.is  
fyrir 8. febrúar 2016.

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

Leitarstöð Krabbameinsfélagsins annast skipulega  
leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum. 

Geislafræðingar

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. 

Hjúkrunarfræðingur 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Starf á bráðamóttöku barna er 
mjög fjölbreytt og er m.a. fólgið 
í móttöku, mati á ástandi, fyrstu 
meðferð bráðveikra og eftirliti 
með skjólstæðingum í allt að 
sólarhring.

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður í starfi
• Góð samstarfs- og sam skipta-

hæfni og jákvætt viðmót
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Ingileif Sigfúsdóttir, deildarstjóri  
(ingilsig@landspitali.is, 543 3705/ 
534 3730).

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráðamóttöku barna 20D á Barnaspítala Hringsins. Boðið 
er upp á góða starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi. 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Þar er 
veitt fjölbreytileg heilbrigðisþjónusta sem krefst mikillar sérhæfingar. Bráðamóttaka barna er 
tilvísunarmóttaka, þar sem hlutverk hjúkrunar er að taka á móti veikum börnum og unglingum að 
18 ára aldri, greina vandamál þeirra og veita fyrstu meðferð. Stefna okkar er að vera í fararbroddi í 
þjónustu, kennslu og vísindum. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Barnaspítali Hringsins

Starfshlutfall er 60 - 100%.  
Um er að ræða tímabundnar 
afleysingastöður.

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. 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

• Stjórnun hjúkrunar á deildinni 
• Stuðla að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja 
til rannsókna og nýta 
rannsóknarniðurstöður

• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum 
deildarinnar 

• Markvisst umbótastarf og þróun 
verkferla með gæði og skilvirkni 
að leiðarljósi

• Ábyrgð á ráðningu, móttöku 
og þjálfun nýrra starfsmanna 
sem og endur- og símenntun 
starfsmanna deildarinnar

• Tryggja að rekstur deildarinnar 
sé í samræmi við fjárhagsáætlun

• Ábyrgð á umfangsmiklum 
vörulager deildarinnar

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn-
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi 
(torghjal@landspitali.is,  
825 5136) og Alma Dagbjört Möller, 
framkvæmdastjóri (almam@
landspitali.is, 824 5824).

Umsóknarfrestur er til og með  
16. febrúar 2016.

Starf hjúkrunardeildarstjóra á skurðstofum í Fossvogi er laust til umsóknar. Hjúkrunar deildar-
stjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunar fræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 
aðgerðasviðs.

Á deildinni er 7 skurðstofur þar sem framkvæmdar eru bæklunaraðgerðir, æðaaðgerðir, heila-  
og taugaaðgerðir, lýtaaðgerðir og háls- nef- og eyrnaaðgerðir. Opnunartími deilarinnar er frá 
07:30-15:30 en utan þess eru bakvaktir sem tryggja eiga að hægt sé að halda opnum tveimur 
skurðstofum allan sólarhringinn, árið um kring. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Skurðstofur

Hæfnikröfur

•  A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Reynsla í stjórnun er æskileg
• Jákvætt viðmót og afburða hæfni 

í mannlegum samskiptum er 
skilyrði

• Frumkvæði og metnaður til  
að ná árangri 

• Framhaldsnám í skurðhjúkrun  
er skilyrði

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Textílkennari
 • Leik- eða grunnskólakennari 
  við leikskóladeild
 
Hofsstaðaskóli
 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari eða annar 
  uppeldismenntaður starfsmaður
 
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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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. 

ÖLDRUNARHJÚKRUN Á NÝRRI ENDURHÆFINGARDEILD
Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og starfsmenn við aðhlynningu

Skemmtilegt starf með virkri þátttöku starfsmanna í mótun nýrrar starfsemi á Landakoti
Ný 7 daga endurhæfingardeild á Landakoti verður opnuð 1. mars 2016. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum  
og starfsmönnum við aðhlynningu  sem vilja taka þátt í hvetjandi verkefni til eins árs þar sem stefnan er að útskrifa skjólstæðinga heim 
innan mánaðar. Kjörið tækifæri til að kynnast gefandi og einstaklingshæfðri hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og flókna umönnun. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

Fjármálastjóri hjá Eignaumsjón

Eignaumsjón er framsækið þjónustufyrirtæki sem byggir á hugbúnaðarlausnum og þjónar eigendum fasteigna. Félagið annast
umsjón húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar, sjá nánar www.eignaumsjon.is.
Félagið er ört vaxandi og sinnir í dag umsjón um átta þúsund eigna. Félagið er nýflutt í glæsilegt húsnæði að Suðurlandsbraut
30 og starfar þar við mjög góðar aðstæður.

Fjármálastjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

er ábyrgur fyrir fjármálum og áhættustýringu félagsins, hann hefur yfirumsjón með allri starfsemi og starfsmönnum á sviði
innheimtu, gjaldkera, uppgjörs og fjármála ásamt fjármálaumsýslu viðskiptavina þess. Hann starfar náið með framkvæmdastjóra og öðrum
stjórnendum félagsins að því markmiði að samhæfa alla fjárhags- og rekstrarlega starfsemi Eignaumsjónar.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða reksturs auk marktækrar reynslu af sambærilegum
störfum. Góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð er skilyrði auk góðrar tölvuþekkingar og þekkingar á helstu
bókhaldskerfum. Umsækjendur þurfa að hafa góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Leitað er að metnaðarfullum og
áhugasömum aðila með góða samskipta- og stjórnunarhæfileika.

er til og með 1. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega
sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

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

fyrir þig
www.stra.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

•  Góð samskiptahæfni og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Faglegur metnaður og áhugi á 

gjörgæsluhjúkrun
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafn réttis stefnu LSH við 
ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita: Árni Már 
Haraldsson, deildarstjóri (arnimh@
landspitali.is, 543 7220) og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi 
(torghjal@landspitali.is, 825 5136) 

Umsóknarfrestur er til og með  
8. febrúar 2016. 

Störf hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild við Hringbraut eru laus til umsóknar frá 1. mars 2016 
eða eftir nánari samkomulagi. 
Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum.  
Þar er einnig veitt sérhæfð meðferð, t.d. eftir hjartastopp og opnar hjartaaðgerðir. Í boði er góð 
ein stak lings aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi.  
Starf á gjör gæsludeild býður upp á tækifæri til að þróa með sér mikla faglega þekkingu og hæfni 
í sjálf stæð um vinnubrögðum. 
Fyrirhugað er diplómanám í gjörgæsluhjúkrun við HÍ næsta haust og er hér kjörið tækifæri fyrir 
þá sem áhuga hafa á slíku námi til að kynnast starfi á gjörgæsludeild. Við bjóðum jafnt velkomna 
hjúkrunarfræðinga sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 

Gjörgæsludeild

Unnið er í vaktavinnu og er starfs
hlut fall og vinnufyrirkomulag 
samkomu lagsatriði en fastar 
nætur vaktir eru einnig í boði eftir að 
þjálfun lýkur.

Umsókn fylgi náms og starfs feril
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólakennari í leikskólann Læk

· Leikskólasérkennari í leikskólann Læk

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Danskennari í Smáraskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

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

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða húsvörð 
til starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. Um 
vaktavinnu er að ræða.  

Húsvörður á Ásvöllum

Æskilegt er að umsækjendur hafi haldgóða reynslu, 
séu reglusamir og tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni í 
almennar ræstingar og skyld verkefni. Um er að ræða 
hlutastarf frá kl. 08:00 til kl. 12:00, virka daga. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.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

• Starfið felst í hjúkrun 
einstaklinga með langvarandi 
eða bráða nýrnabilun sem 
ýmist eru í blóðskilun eða 
kviðskilun. Einnig sinna 
hjúkrunarfræðingar deildarinnar 
blóðvökvaskiptum. Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða 
hjúkrun.

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði og nákvæmni í 

vinnubrögðum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Margrét 
Ásgeirsdóttir, deildarstjóri 
(margas@landspitali.is,  
543 6340) og Þórdís Ingólfsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (thoring@
landspitali.is,  824 5480).

Umsóknarfrestur er til og með  
9. febrúar 2016

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skilunardeild við Hringbraut. Deildin er opin frá 8-20, virka 
daga og 8-16 um helgar. Boðið er upp á 3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða fræðslu með 
reyndum hjúkrunarfræðingi. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Skilunardeild

Starfshlutfall 80 – 100% og er starfið 
laust frá 15. febrúar 2016 eða eftir 
samkomulagi. Unnið er á tvískiptum 
vöktum, frá 8-16 eða 12-20. Gert 
er ráð fyrir að viðkomandi sinni 
bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. 

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur H. Björnsson (ghb@365.is). Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar. Áhugasamir sæki um á 365.is

365 leitar að markaðssérfræðingi sem á gott með að skrifa vandaðan og markvissan texta og er á heimavelli á 
samfélagsmiðlum. Einnig er leitað að færum klippara sem þolir vel að vinna undir álagi og hefur reynslu sem nýtist í starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
∙ Áætlanagerð
∙ Verkefnastjórnun
∙ Samskipti við auglýsingastofu
∙ Ýmis textagerð og vefumsjón

Hæfniskröfur
∙ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
∙ Reynsla af textaskrifum fyrir vef
∙ Þekking á rafrænum markaðssamskiptum
∙ Mjög góðir samskiptahæfileikar
∙ Gott vald á íslensku og ensku nauðsynlegt
∙ Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður

Helstu verkefni og ábyrgð
∙ Klipping á dagskrárkynningum
∙ Klipping á auglýsingum
∙ Hljóðvinnsla
∙ Myndvinnsla

Hæfniskröfur
∙ Reynsla sem nýtist í starfi
∙ Mjög góðir samskiptahæfileikar
∙ Frumlegheit og hugmyndaauðgi
∙ Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður
∙ Þekking á Adobe Premiere, After Effects, Audition, 

Photoshop og Illustrator

MARKAÐSSÉRFRÆÐINGUR KLIPPARI

MYNDI ÞESSI RÁÐA 
ÞIG Í VINNU?



FASTEIGNASALAR !
Við leitum að löggiltum fasteignasala eða einstaklingi í 
námi til löggildingar fasteignasala til starfa í öfluga liðs-
heild á góðum vinnustað á einni öflugustu fasteignasölu 
landsins.  Góð vinnuaðstaða og góður starfsandi.

Skilyrð er að viðkomandi hafi lokið löggildingarnámi eða 
sé í námi til löggildingar fasteignasala.  

Með allar umsóknir verður farið sem 100% trúnaðarmál.

Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið  
starf@landmark.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson, löggiltur 
fasteignasali, í síma 896 2312 eða 512 4900.

Sími 512 4900  landmark.is

Húsvörður 
Húsfélagið að Kirkjusandi 1-3 og 5, 105 Reykjavík,  

vill ráða húsvörð í fullt starf.   
Ráðningartími miðast við 1. maí 2016.

Undir húsfélagið falla 53 íbúðir í þremur sjálfstæðum húsum, 
nokkur sameiginleg rými, bílgeymsla í bílakjallara fyrir 57 bíla 
auk bílastæða á allstórri, vel gróinni lóð.  
 
Verkefni húsvarðar eru meðal annars: 

• Almenn umhirða og umsjón húsa, bílgeymslu, bílastæða 
 og lóðar.  
• Umsjón með sorpgeymslum.
• Þrif á allri sameign.
• Minni háttar viðhald og endurbætur og umsjón og eftirlit 
 með stærri viðhaldsframkvæmdum.

Gert er ráð fyrir að kalla megi húsvörð til þegar nauðsyn krefur 
utan hefðbundins vinnutíma. Jafnframt að húsvörður eigi bifreið 
til afnota fyrir húsfélagið samkvæmt samkomulagi.

Hæfniskröfur: 
• Hafa hreint sakarvottorð.
• Hafa frumkvæði til að takast á við úrbætur.
• Hafa gott auga fyrir því sem betur má fara, vera laghentur 
 og útsjónarsamur.
• Hafa þjónustulund, sé jákvæður að eðlisfari og góður 
 í mannlegum samskiptum.

Húsvarðaríbúð stendur til boða samkvæmt nánara samkomulagi.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist til:
Húsfélagið Kirkjusandi 1-3-5, Kirkjusandi 3, 105 Reykjavík 
eða á netfangið: gudmundurbj@simnet.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2016

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

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 gæða-
kerfi bæjarins. Mannauðsstjóri er forstöðumaður mannauðsdeildar og heyrir undir bæjarstjóra.

Menntunar- og hæfnikröfur er að finna á mos.is/lausstorf. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, 
forstöðumaður mannauðsdeildar í síma 896 4546. 

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. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og BHM. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

STARF MANNAUÐSSTJÓRA MOSFELLSBÆJAR ER LAUST TIL UMSÓKNAR. 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

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

Bílstjóri óskast í fullt starf
Gluggasmiðjan sækist eftir því að bæta bílstjóra við 

í góðan hóp starfsmanna fyrirtækisins

Óskað er eftir bílstjóra í fullt starf.
Umsækjandi þarf að hafa ley� til að aka vörubíl undir 5 tonnum 

og að vera drífandi og þjónustulundaður.
Nánari upplýsingar veittar í netpósti gunnar@gluggasmidjan.is

Gluggasmiðjan ehf. er rótgróið �ölskylufyrirtæki, stofnað 1935, 
og sérhæ�r sig í að framleiða glugga og hurðir sem þola íslenska veðráttu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•		Matreiðslumaður	–	Sveinspróf			
•		Góð	tölvukunnátta
•		Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi
•		Jákvæðni	og	sveigjanleiki
•		Góð	samskipta-	og	samstarfshæfni

Matreiðslumaður á	Hrafnistu
Óskum	eftir	að	ráða	matreiðslumann	í	okkar	frábæra	hóp	á	Hrafnistu		
frá	og	með	1.	apríl	2016.	Unnið	er	á	virkum	dögum	frá	klukkan	07:00-15:00		
og	þriðju	hvora	helgi.

Nánari	upplýsingar	veitir	Magnús	Margeirsson,	forstöðumaður	eldhúsa		
í	síma	693	9530	og	á	magnus.margeirsson@hrafnista.is.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	1.	febrúar	2016.	Hægt	er	að	sækja	um	starfið		
á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is	og	hjá	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,		
www.talent.is. HRAFNISTA

Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

 ARKITEKTUM OG 
BYGGINGAFRÆÐINGUM

Vinsamlegast sendið ferilskrá og sýnishorn af verkum 
á svar@basalt.is fyrir 1. febrúar 2016

Reynsla af MicroSta  on eða Revit er kostur. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Frekari upplýsingar um BASALT arkitekta er að  nna á 
www.basalt.is

Ef svo er, þá erum við einmi   að 
leita að  ölbrey  um, áhugaverðum, 

skapandi og frábærum

Vilt þú vinna að  ölbrey  um og 
áhugaverðum verkefnum í skapandi 

umhver  með frábærum hópi?
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Bókari
Ás styrktarfélag óskar eftir bókara í 100% starf. 
Félagið er  sjálfseignarstofnun og veitir um þrjú 
hundruð manns þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu, 
vinnu og virkni. Skrifstofan er í Skipholti 50c,  
upplýsingar um félagið, sjá www.styrktarfelag.is.

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun er æskileg eða önnur menntun  
 sem nýtist í starfi
 Góð þekking á bókhaldi og ársuppgjörum
 Tölvukunnátta, reynsla af tölvukerfum og forritum  
 sem nýtast í starfi
 Góð þekking á Exel og Word
 Góð enskukunátta
 Hæfni í mannlegum samskiptum og sveiganleiki
 Að geta unnið undir álagi
 Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
 Reynsla af vinnu við bókhald er skilyrði

Helstu verkefni og ábyrgð
 Reikningshald fyrir félagið og tengd félög
 Afstemmingar og uppgjör
 Leiðbeina og miðla til annarra eftir því sem við á
 Samskipti við opinbera aðila, endurskoðendur o.fl.
 Fylgjast með breytingum eftir því sem við á
 Annað eftir nánara samkomulagi

Staðan er laus frá 1. apríl en æskilegt er að viðkom
andi geti byrjað fyrr.  Umsóknir skal senda á netfangið 
erna@styrktarfelag.is fyrir 5. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra Þórarinsdóttir fram
kvæmdastjóri og Erna Einarsdóttir starfsmannastjóri í 
síma 4140500.

Bifvélavirki eða vanur viðgerðarmaður 
 
Tyrfingsson hf óskar eftir bifvélavirkja, vélvirkja eða 
vönum viðgerðarmanni.  
 
Hæfniskröfur: 

 Reynsla af viðgerðum stórra bíla æskileg 
 Góð tölvukunnátta 
 Enskukunnátta æskileg 
 Stundvísi 

 

Vinsamlegast sendið umsóknir á tiffi@gtyrfingsson.is 
 

 

Tyrfingsson hf 

Kæling ehf | Stapahrauni 6 | 220 Hafnar�örður | Sími 565 7918

Ert þú karl/kona í krapinu?
Kæling leitar að 2 starfsmönnum, öðrum í sumara�eysingar og hinum til frambúðar.

Kælimaður/Vélstjóri

ATH: Við hvetjum laghenta og/eða 
reynslumikla til að sækja um, jafnvel 
þótt þá skorti menntun.

Kæling sérhæ�r sig í sölu, uppsetningu og 
þjónustu á kælikerfum, auk þess að smíða 
kæliker� og ískrapavélar. Fyrirtækið var 
stofnað árið 2005 í 60 fm bílskúr, og hefur 
síðan þá vaxið og dafnað og er nú til húsa 
að Stapahrauni 6 í Hafnar�rði.

Um Kælingu:

Nánari upplýsingar um stör�n veitir Atli Steinn, 
atli@cooling.is.

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun á sviði kælitækni og/eða
  vélstjórnar/járnsmíði/rafvirkjunar
- Reynsla af vinnu við kælibúnað
  æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Tæknimaður í framkvæmdaeftirlit/Verkefnastjóri
Al-Verk ehf. er fyrirtæki sem sinnir framkvæmda- og rekstrarráðráðgjöf ásamt 
framkvæmdaeftirliti í mannvirkjagerð/byggingaiðnaði. Okkur vantar góðan liðsauka. 
Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 31. jan. 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is. 

Nánari upplýsingar veita: Aðalgeir Hólmsteinsson (adalgeir@alverk.is) 
og Halldór Karlsson (halldor@alverk.is).

Helstu verkefni
• Verkþáttastýring

• Framkvæmdaeftirlit

• Kostnaðargát/eftirlit

• Kostnaðargreiningar

• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum

• Gerð verkáætlana

• Þátttaka í rýnifundum tengdum 
 verkefna- og gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingatæknifræði,   
 byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu 
 máli, ásamt góðri enskukunnáttu og 
 kunnáttu í einu norðurlandamáli

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000 / grand.is
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Vegna ört vaxandi starfsemi óskar 
Arnarlax HF eftir að bæta við sig 
stýrimanni og vélstjóra á nýjum 

brunnbáti félagsins.

Um er að ræða stýrimann sem getur leyst af 
sem skipstjóri með réttindi fyrir skip undir 45 
metrum.

Vélavörð sem getur leyst af sem yfirvélstjóri 
með réttindi VSIII fyrir 750 kW eða minna.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar 
á vikingur@arnarlax.is eða  samband í  
síma 4560100 

Óskum eftir sjúkraliða í 50% stöðu á 
Eirhömrum Mosfellsbæ

Nánari upplýsingar veita: 
Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 897 7054 eða 860 7400 
og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á kristjana@eir.is 
og edda@eir.is

 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Sjúkraliði óskast á Eirhamra

Eir hjúkrunarheimili óskar eftir starfskrafti í almenn skrif
stofustörf í afgreiðslu Eirar.

Leitað er eftir einstaklingi með góða almenna tölvukunn
áttu og grunnþekkingu í bókhaldi. Viðkomandi þarf að búa 
yfir ríkri hæfni í mannlegum samskiptum.
    

Umsókn og ferilskrá sendist á edda@eir.is fyrir 1. febrúar 
nk. 

 Eir hjúkrunarheimili
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
 Sími 522 5700

Almenn skrifstofustörf 
í afgreiðslu Eirar 

hjúkrunarheimilis

 
----------------------------------------------
Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða vana  

pípulagnamenn í vinnu.
Nánari upplýsingar gefur Snorri í síma 5667001 

  á skrifstofutíma.
Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingum 

 á netfangið pipulagnir@alhlida.is
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

---------------------------------------------
ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF

Pípulagningamenn óskastStarfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnisstjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201601/094
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/093
Sérfræðilæknir LSH, öldrunarlækningar Reykjavík 201601/092
Lyfjatæknir LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201601/091
Skrifstofustjóri LSH, svæfinga- og gjörgæsludeild Reykjavík 201601/090
Forstöðumaður HA, markaðs- og kynningarsvið Akureyri 201601/089
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/088
Doktorsnemi, stærðfræðimenntun HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201601/087
Sérhæfður ritari Velferðarráðuneytið Reykjavík 201601/086
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilsugæsla Selfoss Selfoss 201601/085
Sérfr. hjá Jöfnunarsjóði sveitarfél. Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201601/084
Ráðgjafi á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201601/083
Skólameistari Borgarholtsskóla Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201601/082
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/081
Sjúkraliðar LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/080
Hjúkrunarfræðingar LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/079
Geislafræðingur LSH, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201601/078
Hjúkrunarfræðingur LSH, skilunardeild Reykjavík 201601/077
Hjúkrunarfræðingar LSH, gjörgæsla Reykjavík 201601/076
Sérhæfður starfsmaður LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201601/075
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, skurðstofur Reykjavík 201601/074
Deildarstjóri LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201601/073
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201601/072
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201601/071

www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan

Við leitum að starfsfólki, 20 ára og eldra, í fullt starf í 
verslanir Cintamani á höfuðborgarsvæðinu. Reynsla af 
sölu– og/eða þjónustustörfum er mikill kostur. Helstu 
verkefni eru sala og þjónusta til viðskiptavina. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@cintamani.is



Sími 455 54 00
Fax   455 54 99

postur@byggdastofnun.is
byggdastofnun.is

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum 

um styrki til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á rann-
sókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig hún 
styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum er meðal annars 
litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, vísindalegs- 
og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Til úthlutunar eru 10 m.kr. 
Samkvæmt reglum sjóðsins er miðað við að styrkirnir séu ekki  
færri en þrír og ekki fleiri en fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og  
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef Byggðastofnunar 
 www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti  
6. mars 2016.

STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVÍKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum.  

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmyndir af húsinu eins og það er nú 
  og eldri ljósmyndir ef þær eru til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 15-17 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

Umsóknum skal skila á þar til gerðu eyðublaði 
sem er að finna á rafrænni Reykjavík;  http://
rafraen.reykjavik.is. 

Umsóknir skulu berast umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík, í síðasta lagi 15. febrúar 2016. 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2016 og verða ekki nýttir á árinu falla 
niður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Veistu muninn á
BID og ASK?

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.

Gjaldeyrismiðlun er hluti af deild markaðsviðskipta á fjárfestingabankasviði Arion banka. 
Störf í deildinni byggja á góðri þekkingu á gjaldeyrismálum og fjárstýringu.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 • Greining viðskiptatækifæra
 • Öflun og viðhald viðskiptatengsla
 • Miðlun gjaldeyris og afleiðutengdra afurða til einstaklinga og fyrirtækja
 • Þátttaka í þróun og sölu þeirra afurða sem bankinn býður
 • Ráðgjöf um áhættuvarnir í rekstri fyrirtækja

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Góð þekking á gjaldeyrismálum er skilyrði
 • Reynsla af bankastörfum sem nýtist í þessu starfi eða reynsla af 
       fjármálastjórn/fjárstýringu fyrirtækja
 • Geta og hæfni til að sækja viðskipti og viðhalda viðskiptasamböndum
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum

Nánari upplýsingar veita Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstöðumaður markaðsviðskipta, sími 
444 7170, netfang vilhjalmur.vilhjalmsson@arionbanki.is og Jónas Hvannberg 
mannauðsstjóri, sími 444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2016. Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gjaldeyrismiðlun Arion banka
leitar að sérfræðingi
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða skólastjóra 
Hörðuvallaskóla í Kópavogi

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að 
skipuleggja metnaðarfullt skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og 
skólayfirvöld.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
•	 Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á  
 sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra  
 greina skilyrði
•	 Reynsla af stjórnun og rekstri skóla skilyrði
•	 Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum   
 samskiptum skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar 
undir auglýst störf. 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á www.kopavogur.is.

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 

2006 og verður því 10 ára gamall á 

þessu ári. Skólaárið 2015 til 2016 

eru um 780 nemendur í skólanum, 

sem gerir hann að einum stærsta 

grunnskóla landsins. Við skólann 

starfa ríflega 100 starfsmenn 

og er starfsandinn mjög góður. 

Hörðuvallaskóli er í tveimur byggingum; 

1. til 7. bekkur er í byggingu skólans við 

Baugakór og 8.til 10. bekkur er í nýju 

húsnæði tengdu íþróttamannvirkinu 

Kórnum við Vallakór. Í skólanum er 

jafnframt rekin öflug og góð dægradvöl 

fyrir nemendur í 1 .til 4. bekk. Í 

skólanum fer fram metnaðarfullt starf 

með einkunnarorð skólans að leiðarljósi 

sem eru Það er gaman í skólanum.

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

Helstu magntölur eru:
• Þakdúkur 1600 m2

• Múrklæðning 2000 m2

• Álklæðning 50 m2

• Endursteypa 85 m2

• Múrhúðun 1000 m2

• Þunnmúrhúðun 500 m2

• Endurnýjun glugga 120 m2

• Málun útveggja 2000 m2

• Málun glugga 3000 m

EFLA verkfræðistofa hf., fyrir hönd 
Félagsstofnun stúdenta, óskar eftir 
tilboðum í verkið: Eggertsgata 2-4, 101 
Reykjavík, viðgerðir utanhúss.  Verkið 
felst í steypuviðgerðum og múrklæðningu, 
endurnýjun glugga og hurða, uppsteypu 
á aðalandyri, endurnýjun þakdúks á öllum 
þökum og málun á útveggjum og gluggum.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi. 
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 
hafa samband með tölvupósti á netfangið 
sverrir.johannesson@efla.is og gefa upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í 
kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á EFLU verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, fyrir kl 14:00 
miðvikudaginn 3. febrúar 2015, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í mars 2016, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 7. mars 2016.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 7 - 11. mars og lýkur 
með prófi laugardaginn 19. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu 
www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt  
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um réttindi til 
starfsheitis, 3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 
1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 
15. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
REKSTUR Á LÍKAMSRÆKTARAÐSTÖÐU

VIÐ SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI

Kópavogur óskar eftir tilboðum í að reka 
líkamsræktarstöðvar í sundlaugum í Kópavogi, um 
er að ræða Sundlaug Kópavogs og Sundlauginna 
Versölum.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 - í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með  
þriðjudeginum 26. janúar 2016.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. 
febrúar 2016 fyri kl. 11:00  og  verða þau þá opnuð 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Rekstur veitingasölu 
í Hafnarborg

Óskað er eftir aðila til að taka að sér veitingarekstur í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar að 
Strandgötu 34.

Kaffistofan býður upp á ýmsa möguleika, er öllum opin en 
fyrst og fremst hugsuð sem þjónusta við gesti Hafnarborgar. 
Góð aðstaða til framreiðslu á kaffiveitingum og léttum máls-
verðum. Opnunartími tengist a.m.k. opnunartíma Hafnar-
borgar. Einnig velkomið að hafa opið á öðrum tímum. 

KYNNINGARFUNDUR fyrir áhugasama verður hald-
inn í Hafnarborg fimmtudaginn 28. janúar kl. 13:00.

Gert er ráð fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður Hafnarborgar, 
Ágústa Kristófersdóttir, í síma 585-5790. Hægt er að senda 
tillögur á netfangið: hafnarborg@hafnarfjordur.is fyrir  
15. febrúar. Ákvörðun um val liggur fyrir í mars. 

Spennandi 
tækifæri! 

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

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudag 24. jan. frá kl. 14:00 – 14:30   
Mjög snyrtileg og björt 4 herbergja 120,3 fm íbúð á 2. hæð 
ásamt 22,3 fm bílskúr. Að utan þarfnast húsið viðhalds.  
Göngufæri við grunnskóla, leikskóla, verslun o.fl.  
Verð: 29,9 millj. Sölumaður: Sigurður lögg. fasteignasali  
s: 898-3708,  sigurdur@gardatorg.is

Breiðvangur 10, Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS



Þingvað 67-71
110 REYKJAVÍK

Glæsileg sjö herbergja, 225 fm 
raðhús með bílskúr í botnlangagötu 
við Þingvað 67-71. Gott skipulag 
og frábær staðsetning. Gólfhiti,            
3 metra lofthæð á efri hæð og   
vandaðar innréttingar. Sameigin- 
legur garður er í miðju húsanna 
með vönduðum leiktækjum. Að-
gengi í garðinn er á þremur stöðum 
umhverfis húsin. Snjóbræðsla 
undir hellulögn framn við húsin að        
undanskildum gestastæðum. Stutt 
er í skóla og leikskóla, Rauðhóll 
leikskóli í um 200 metra fjarlægð 
og 500 metrar í Norðlingaskóla. 
Efnisval hannað og valið af Rut 
Káradóttur.

64.000.000- 64.900.000  

STÆRÐ: 225 fm RAÐHÚS      HERB: 7

Rauðavað 23
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt 
útsýni.Sér inngangur af svölum, granít borð- 
plötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Aðstoðarmaður fasteignasala

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Húsið er tilbúið til afhendingar.Stórglæsilegt 
hús á einni hæð með mikilli lofthæð á frábærum 
stað í Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert 
hefur verið til sparað við byggingu og hönnun.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

94.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30

Flúðasel 88
109 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð íbúð með þremur herbergjum 
í íbúð og því fjórða í kjallara sem er í útleigu, 
nýtt gler og gluggar, eldhús og baðherbergi eru 
endurnýjuð.

STÆRÐ: 98,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

30.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Hamravík 38
112 REYKJAVÍK

Laus við kaupsamning. Mjög falleg og rúmgóð 
fjögurra herbergja íbúð á annari hæð.
Eikarparket, hvítar innréttingar og skápar, 
fallegt útsýni úr eldhúsi og svefnherbergjum.

STÆRÐ: 135 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN - SKIPTI SKOÐUÐ Á MINNI EIGN



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Opið hús sunnudaginn 24. janúar
milli kl.15:00 -15:30 vertu velkomin

Bjartar og fallegar íbúðir, stórir gluggar, stórar 
svalir, granít í eldhúsi, myndavéladyrasími.
Allur frágangur til fyrirmyndar. 
Byggingaraðili ÞG VERK.

Íbúðir í �ögurra og �mm hæða lyftuhúsi við 
Garðatorg. 
Eignirnar eru einstaklega veglegar og vandaðar.
 
Öllum íbúðum fylgir sérmerkt bílastæði í upphituðu 
bílastæðahúsi. 
Mjög vandaðar innréttingar og skápar. 
Fyrsta �okks blöndunar og eldhústæki.

Íbúar Garðatorgs njóta þeirra forréttinda að í 
nærumhver�nu er öll verslun og þjónusta innan 
seilingar. Því þarf ekki að grípa til 
�ölskyldubílsins, hvort sem um er að ræða þörf á 
matvörubúð, apóteki, banka, blómabúð, 
fatahreinsun eða bókasafni. 
Fjölmörg önnur fyrirtæki bjóða einnig bæjarbúum 
þjónustu sína. 

Í fyrirhuguðu verslunarrými við Garðatorg er 
einnig von á �ölmörgum spennandi fyrirtækjum 
sem auka mannlí�ð og lífsgæðin!

Stórar svalirStórar svalir

Garðatorg 4a-4b-4cGarðatorg 4a-4b-4c
LIND Fasteignasala kynnir:LIND Fasteignasala kynnir:

OPIÐ
 HÚS

Nýjar íbúðir í �ögurra og f mm hæða húsum.i

Einstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýni



Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 919 fermetrar með sameign leigist í einu lagi eða 
hlutum, allt eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Mosfellsbær

Hef kaupanda að einbýli (200-270 fm) 

á einni hæð (steypt) í Höfða eða 

Tangahverfi Mosfellsbæjar.

leitar að...

Mjög falleg 149,3 fm endaíbúð með bílskúr á 4. hæð í fjölbýlishúsi 
við Háaleitisbraut. Íbúðin er 125,4 fm og bílskúrinn 23,9 fm. Íbúðin 
skiptist þannig: stofa, borðstofa, vinnuherbergi, tvö herbergi (þrjú 
skv. teikningu), eldhús, baðherbergi, hol og gangur. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni. Verð 36,9 millj. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali 
veitir nánari upplýsingar 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Háaleitisbraut 17

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Til sölu er 198,5 fm einbýlishús ásamt 32 fm bílskúr við Heiðvang 
nr. 21, á Hellu. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1972.  Það er 
múrað og málað að utanverðu og hluti þess hefur verið klæddur 
með timburklæðningu.  Eignin telur, anddyri, gang, salerni, stofu, 
eldhús, þvottahús, herbergjagang, baðherbergi og fimm svefnher-
bergi.  Undir hluta hússins er kjallari sem hefur verið innréttaður 
sem fjölskylduherbergi.  Í húsinu eru vandaðar innréttingar úr 
hlyn og við það er stór verönd úr timbri með heitum potti.  Húsið 
stendur við botnlangagötu á góðum útsýnisstað í Helluþorpi.   
Verð kr. 39.500.000,- 

Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is  
og á skrifstofu.

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Einbýlishús á Hellu

Stórikriki 2c
270 MOSFELLSBÆR

Glæsileg og rúmgóð endaíbúð á 
efstu hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu, tvennar svalir 
og virkilega fallegt útsýni. Skráð 4ja 
herbergja en auðvelt er að bæta við 
fjórða svefnherberginu.

STÆRÐ: 155,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

   44.900.000 

OPIÐ HÚS    23. jan 14 – 14:30 og 24. jan 16:30 - 17

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi


