
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

 

Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra Grundaskóla á Akranesi. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

  Veita Grundaskóla faglega forystu.

  Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs á Akranesi.

  Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri Grundaskóla.

  Samstarf við bæjaryfirvöld og aðila skólasamfélagsins.

 

Menntunar- og hæfnikröfur:

  Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum er skilyrði.

  Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði.

  Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði.

  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og kennslufræða er æskileg.

  Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

  Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í samstarfi og mannlegum samskiptum.

Í samræmi við mannréttindastefnu Akraneskaupstaðar eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starfið.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ.

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veita Jóna Björk Sigurjónsdóttir jona.sigurjonsdottir@capacent.is 
og Gunnar Gíslason gunnar.gislason@akranes.is

Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Capacent. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð 
þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til starfsins.

Grundaskóli
Grundaskóli hefur á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki og 

er með um 600 nemendur í 1 til 10 bekk.  Leiðarljós Grundaskóla er 

metnaðarfullt skólastarf sem byggir á góðu starfsumhverfi og góðri 

samvinnu starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila 

skólans. Grundaskóli hefur unnið til fjölda viðurkenninga fyrir öflugt 

skólastarf. Hann hlaut meðal annars Íslensku menntaverðlaunin 

fyrstur allra skóla.

Akranes
Akraneskaupstaður er eitt af stærstu sveitarfélögum landsins með 

tæplega 7 þúsund íbúa. Bærinn er sérstaklega barnvænn með gott 

framboð af íþrótta-, tómstunda- og menningarstarfi. 

Í viðhorfskönnunum Capacent fær Akranes jafnan hæstu einkunnir 

í  viðhorfi íbúa til grunn- og leikskóla. Sérfræðiþjónusta skólaskrifstofu 

er öflug og góð samvinna er á milli fagaðila sem vinna með börn og 

unglinga á Akranesi. 

Við leitum að umbótasinnuðum og farsælum leiðtoga
 til að stýra einum öflugasta skóla landsins.

J Á K V Æ Ð N I   –  M E T N A Ð U R  –  V Í Ð S Ý N I

Skólastjóri Grundaskóla 
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 Capacent — leiðir til árangurs
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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Starfssvið
Símsvörun og upplýsingagjöf
Vinna við bókhald félagsins
Útreikningar og ýmis málefni tengd kjarasamningum
Önnur tilfallandi verkefni
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Öryggisstjóri

Getum við treyst á þig?

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

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Viðhald stjórnunar öryggis-, heilbrigðis- og 

vinnuumhverfismála fyrirtækisins
• Umsjón með þjálfun og fræðslu tengdum öryggi, 

heilbrigði og vinnuumhverfi
• Þátttaka í stjórnun öryggis mannvirkja og framkvæmda, 

upplýsingaöryggis og rekstaröryggis raforkukerfisins
• Þátttaka í neyðarstjórnun fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði rafmagns er nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun öryggismála er nauðsynleg
• Þekking á verkefnastjórnun og breytingastjórnun
• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli 
• Hæfni í samskiptum og samvinnu
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við 

úrvinnslu verkefna

Um Landsnet

Landsnet ber ábyrgð á flutnings - 

kerfi raforku sem er einn af mikil-

vægustu innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 

heimilum og fyrirtækjum aðgang 

að rafmagni í takt við þarfir 

þeirra og í sátt við umhverfið og 

samfélagið. Landsnet er góður 

vinnustaður þar sem fjölbreytt 

og krefjandi verkefni eru leyst af 

samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að öryggisstjóra sem býr yfir frumkvæði og jákvæðni 
og hefur brennandi áhuga á öryggismálum. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Lífeyrisfulltrúi og starf í móttöku

Hlutverk Sameinaða lífeyrissjóðsins er að 
tryggja öryggi sjóðfélaganna, maka þeirra og 
barna í framtíðinni. 

Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum elli- og 
örorkulífeyri og mökum látinna sjóðfélaga 
fjölskyldulífeyri. 

Á skrifstofu sjóðsins starfa 17 starfsmenn auk 
framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu hans www.lifeyrir.is. 

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. Umsókn um störfin óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf ítarleg starfsferilsskrá 
að fylgja. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér samskipta- og siðareglur ásamt jafnræðisáætlun sem sjóðurinn hefur sett sér á 
heimasíðu sjóðsins.
 
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sameinaði lífeyrissjóðurinn auglýsir lausar tvær stöður. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Lífeyrisfulltrúi Móttaka

Helstu verkefni:

•	Gagnavinnsla og útreikningar
•	Úrvinnsla umsókna um lífeyri
•	Samskipti við hagsmunaaðila
•	Þátttaka í almennri þjónustu sjóðsins

•	Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	Greiningarhæfileikar og tölugleggni
•	Hæfni í mannlegum samskiptum
•	Samviskusemi, nákvæmni og öguð 

vinnubrögð
•	Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•	Hæfileiki til að tileinka sér nýjungar
•	Góð almenn tölvukunnátta
•	Góð tök á íslensku og ensku máli,  

töluðu og rituðu

Helstu verkefni:

•	Móttaka gesta 
•	Símsvörun
•	Gjaldkeri
•	Umsjón póstmála
•	Skjalavarsla; skönnun og flokkun
•	Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Menntun sem nýtist í starfi
•	Þjónustulund 
•	Hæfni í mannlegum samskiptum 
•	Skipuleg vinnubrögð
•	Góð almenn tölvukunnátta
•	Góð tök á íslensku og ensku máli,  

töluðu og rituðu

Félagsbústaðir óska eftir drífandi 
starfskrafti á framkvæmdasvið

Starfssvið
• Almenn umsjón og eftirlit með verklegum 

framkvæmdum
• Minniháttar viðgerðir á sviði pípulagninga
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Samskipti við leigutaka
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Löggild iðnmenntun, helst á sviði pípulagninga
• Reynsla af sambærilegu starfi eða af 

byggingarframkvæmdum er nauðsynleg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
• Þarf að geta tileinkað sér færni í þeim tölvukerfum 

sem starfið krefst
• Nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 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

Leitað er að aðila sem hefur til að bera frumkvæði, sýnir áreiðanleika og stundvísi í 
starfi og nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og leigir út yfir 2.000 
íbúðir í Reykjavík. Veigamikill þáttur í starfsemi félagsins eru verklegar framkvæmdir sem felast í viðhaldi fasteigna og 
nýframkvæmdum. Árlega nema framkvæmdir á vegum félagsins um einum milljarði króna. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 
manns, en þar af telur framkvæmdasvið 10 starfsmenn. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár 
hlotið viðurkenningu frá starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana.

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Lögfræðingur / lögmaður

Helstu verkefni
• Lögfræðiráðgjöf á því sviði sem félagið starfar á
• Regluvarsla og samskipti við opinbera aðila
• Ritari stjórnar og þátttaka í ýmsum verkefnum með 

stjórn félagsins
• Koma að kaupum og sölu eigna þ.m.t. að vinnu 

með áreiðanleikakannanir
• Samningagerð og ráðgjöf til starfsmanna félagsins
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

Hæfniskröfur
• Meistarapróf í lögfræði æskilegt
• Lögmannsréttindi æskileg
• 4-5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Mjög góð kunnátta og reynsla í félaga- og veðrétti
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 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

Framsækið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. 
Fyrirtækið starfar á fasteignamarkaði. Fjárfestir í og annast útleigu fasteigna. 

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

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Bifreið.is hefur opnað nýja varahlutaverslun að Hjallahrauni 4 í Hafnarfirði. Fyrirtækinu hefur nýlega 
verið skipt upp í tvennt og eru spennandi tímar framundan. Bifreið.is býður upp á hágæða varahluti frá 
Þýskalandi. Úrvalið er nú enn meira en áður og starfsfólkið er sérhæft til að finna réttu varahlutina. Samhliða 
opnun á nýju versluninni var verkstæði Tækniþjónustu bifreiða stækkað, en það sérhæfir sig í viðgerðum og 
þjónustu við þýskar bifreiðar. Fyrirtækið hefur verið starfrækt að Hjallahrauni 4 í Hafnarfirði í 16 ár. 

Tækniþjónusta bifreiða óskar eftir að ráða bifvélavirkja/verkefnastjóra.

Tækniþjónusta bifreiða er rótgróið þjónustuverkstæði sem sérhæfir sig í viðgerðum og þjónustu 
við þýskar bifreiðar. Verkstæðið hefur verið starfrækt að Hjallahrauni í Hafnarfirði í 16 ár. 

Bifreið.is og Tækniþjónusta bifreiða óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. 

Um er að ræða spennandi stöðu í rótgrónu fyrirtæki sem rekið hefur verið af sömu 
aðilum og á sama stað í 16 ár. 

Starfssvið
• Daglegur rekstur á varahluta-

verslun og þjónustuverkstæði
• Fjármálaumsýsla
• Starfsmannamál
• Markaðsmál
• Birgðastjórnun

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu,
vingjarnlegtstarfsumhverfi,
samkeppnishæf laun og möguleika á 
að vaxaí starfi. Einnig er möguleiki á
eignaraðild fyrir réttan aðila.

Starfssvið
• Bilanagreining
• Almenn þjónusta og 

viðgerðir
• Ráðgjöf til viðskiptavina
•  Verkefnastjórnun

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu,
vingjarnlegt starfsumhverfi, góðan
starfsanda og góð laun.

Hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun
• Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða áhugi á bílgreininni

Hæfniskröfur
• Viðamikil reynsla af bílaviðgerðum
• Góð þekking á þýskum bifreiðum
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Bifvélavirki/verkefnastjóri

Framkvæmdastjóri

Upplýsingar veitir 

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

Upplýsingar veitir 

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast sendar á  
netfangið hafthor@bifreid.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Starf sálfræðings  
er laust til umsóknar

Fjölskylduþjónusta Sveitarfélagsins Skagafjarðar óskar eftir 
að ráða sálfræðing til starfa. Starfið er hvort tveggja á sviði 
skólaþjónustu og félagsþjónustu. Það fer eftir samkomulagi 
við viðkomandi hvenær störf hefjast.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna.
• Þekking og reynsla af ráðgjöf í barnaverndar- og fjölskyldu-
  málum.
• Leikni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði.
• Reynsla af starfi skólasálfræðings er kostur.

Fjölskylduþjónusta Sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur á að 
skipa vel menntuðu fagfólki, félagsráðgjöfum, uppeldis- og 
sálfræðiráðgjafa, þroskaþjálfum, sérkennurum, kennsluráð-
gjöfum, námsráðgjafa og talmeinafræðingi. Áhersla er lögð 
á heildstæða og samþætta þjónustu, þverfagleg vinnubrögð 
og samvinnu þjónustustofnana. Nú vantar okkur sálfræðing 
í teymið en löng hefð  er fyrir vinnu sálfræðings í samstarfs-
hópnum.

Helstu verkefni sálfræðings:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsmenn leik- og grunnskóla.
• Þverfaglegt starf í skóla, félagsþjónustu, barnavernd o.fl.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Laun og starfskjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Sálfræðingafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016

Nánari upplýsingar um starfið gefur sviðsstjóri fjölskyldu-
sviðs, Herdís Á Sæmundardóttir í síma 455-6088 eða með því 
að senda fyrirspurn á netfangið has@skagafjordur.is.

Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila 
í gegnum heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is 
(laus störf) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins. 

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Umferðarmiðstöðin BSÍ
101 Reykjavík

 580 5400 • main@re.is
www.re.is • www.flybus.is VIÐURKENND

FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

SPENNANDI STÖRF Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingum  
með ríka þjónustulund í fjölbreytt störf á starfsstöðvum okkar í Reykjavík og á 
Keflavíkurflugvelli. Í boði eru 100% störf í vaktavinnu, hlutastörf og sumarstörf.

Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Fagmenntun úr viðurkenndu  
 leiðsögunámi.
• Mjög góð enskukunnátta. 
• Önnur tungumálakunnátta er kostur. 
• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.
• Meirapróf er kostur. 
• Rík þjónustulund og framúrskarandi  
 hæfni í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.

LEIÐSÖGUMENN

Starfssvið
• Sala á farmiðum og bókanir í ferðir.
• Símsvörun og upplýsingagjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur menntun  
 sem nýtist í starfi. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 er skilyrði. 
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð  
 vinnubrögð.
• Góð tölvufærni.

AFGREIÐSLA
Unnið er samkvæmt 2-2-3 vaktakerfi á 
11,5 klst löngum vöktum.

BÍLSTJÓRAR

Starfssvið
• Akstur og þjónusta við farþega. 
• Umsjón og umhirða bifreiða. 
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferðabíla  
 er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni  
 í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og  
 sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna 
Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri á  
netfanginu johanna@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum rafrænt  
á www.jobs.re.is ásamt ferilskrá og 
mynd. Konur jafnt sem karlar eru  
hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með  
29. febrúar 2016.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er  
ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki  
með um 300 starfsmenn. Við erum 
leiðandi í skipulagningu og rekstri 
dagsferða með erlenda og innlenda 
ferðamenn um Ísland. 
Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfs-
fólk sem leggur sig fram við að veita 
framúrskarandi þjónustu. 

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is  og 
henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf, þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Hafnarfjarðarhöfn rekur tvö hafnarsvæði, í Hafnarfirði og Straumsvík. Hafnarfjörður er löndunarhöfn fyrir 
togara og fiskiskip, vöruflutningahöfn, farþegahöfn og olíuhöfn ásamt skemmtibátahöfn. Straumsvík er 
stóriðjuhöfn. Hjá Hafnarfjarðarhöfn starfa 13 fastráðnir starfsmenn ásamt afleysingastarfsfólki á sumrin.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla og þekking á rekstri og stjórnun

• Þekking og reynsla af starfsemi hafna æskileg

• Leiðtogahæfni

• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri

• Góð tölvuþekking og tæknikunnátta kostur

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og   
  ensku. Kunnátta í einu norrænu máli er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Dagleg stjórnun og rekstur hafnarinnar

• Yfirumsjón með eftirliti og mati á hafnarþjónustu  
 ásamt eftirfylgni

• Stýrir gerð fjárhagsáætlana í hafnarmálum,   
 framkvæmd hennar og eftirfylgni

• Stefnumótun og forysta við þróun og inn leiðingu  
 nýrra áherslna í hafnarþjónustu ásamt mati á  
 árangri og eftirliti

• Umsjón með markaðsstarfi hafnanna

• Undirbúningur mála fyrir hafnarstjórn

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016Nánari upplýsingar veita Lind Einarsdóttir, lind@talent.is 
og Bryndís Jónsdóttir, bryndis@talent.is og í síma 552-1600  

Hafnarstjóri

  www.talent.is  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

www.teogkaffi.is

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á KAFFI OG TE? 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki  til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsunum okkar.  
Við leitum að einstaklingi sem hefur reynslu 

af þjónustustörfum og brennandi áhuga 
á öllu sem viðkemur kaffi og te. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Um framtíðarstarf er að ræða 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is  
fyrir 15. mars nk.

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

Te & Kaffi er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað árið 1984. 
Landsmenn þekkja Te & Kaffi af því frábæra kaffi og tei sem 

fyrirtækið hefur boðið upp á alla tíð.  Í grunninn er kjarnastarfsemi 
fyrirtækisins framleiðsla á kaffi, í fullkomnustu kaffibrennslu 

landsins, og rekstur kaffihúsa sem eru tólf talsins.
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STAÐA ÞJÓÐGARÐSVARÐAR Á NORÐURSVÆÐI  
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

MEÐ STARFSSTÖÐ Í ÁSBYRGI ER LAUS TIL UMSÓKNAR

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði 
og vestursvæði. Á norðursvæði eru tvær meginstarfsstöðvar (samkvæmt lögum nr. 60/2007 

og reglugerð nr. 608/2008), þ.e. í Ásbyrgi og Mývatnssveit og starfar þjóðgarðsvörður á báðum 
svæðum. Hér er auglýst staða þjóðgarðsvarðar á norðursvæði með fastri starfsstöð í Gljúfrastofu  

í Ásbyrgi, sem eiga mun náið samstarf við þjóðgarðsvörð með starfsstöð í Mývatnssveit.   

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík,  
eigi síðar en 29. febrúar nk.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,  
thordur@vjp.is  eða í síma 575 8400.
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Helstu verkefni:

• Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar 
þjóðgarðsins.

• Umsjón með daglegum rekstri á rekstarsvæðinu 
og ábyrgð á að hann sé innan heimilda.

• Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða.
• Samskipti við hagsmunaaðila.
• Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa 

á nærsvæði við Ásbyrgi/Jökulsárgljúfur.
• Samskipti og samvinna við þjóðgarðsvörð  

á hálendissvæði Norðursvæðis.
• Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu  

og fræðslu.
• Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
• Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir Ásbyrgi  

og Jökulsárgljúfur.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af umhverfismálum  

og náttúruvernd.
• Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
• Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
• Þekking og/eða reynsla af fræðslu til mismunandi 

hópa. Þekking á náttúrutúlkun og landvörslu  
er kostur.

• Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna 
er kostur.

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari 

tungumálakunnátta er kostur.

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

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Rafiðnfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla í notkun iðntölva í iðnaði þar sem 

gerðar eru kröfur til öryggis og áreiðanleika
• Þekking á Allen Bradley iðntölvum og  

forritunarmálum er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum  
og stjórnkerfum fyrir vél- og rafbúnað.

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar nk. 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á  
www.nordural.is. Nánari upplýsingar um  
starfið veita Fjalar Ríkharðsson, framkvæmda- 
stjóri Viðhaldsssviðs, og Valka Jónsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 430-1000. 

Öllum umsóknum verður svarað og  
trúnaði heitið. 

Hjá Norðuráli leggjum við áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endur-
menntun og starfsþróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu  
fylgir góð starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska  
eru í fyrirrúmi.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í IÐNSTÝRINGUM 

STARFSSVIÐ:
• Fyrirbyggjandi viðhald og eftirlit
• Bilanagreiningar 
• Hámörkun á áreiðanleika iðnstýrikerfa

Um er að ræða ýmis iðntölvu- og skjágæslukerfi 
(SCADA) innan verksmiðjunnar. 

Viltu breyta til? 
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar Blikk og Tækniþjónustan 
ehf. Akureyri eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

• Verkstjóra 
• Blikksmið og eða vönum aðstoðarmanni í málmsmíði 
• Nemum í blikksmíði

Umsóknir er hægt að senda á bogt@bogt.is

Nánari upplýsingar veitir Valþór í síma 462 4017

 Akureyri

Langar þig að skipta um umhverfi?
Ef þú ert málmiðnaðarmaður, jákvæður og hress og langar  

að takast á við smá áskorun þá erum við að leita að þér.  

Við erum 14-18 manna fyrirtæki með fjölbreytt verkefni og 
bráðvantar áhugasaman mann til að sinna verkstjórastöðu.

Ef þú telur þig eiga erindi, hafðu þá samband í síma 462-4017 eða 
senda línu á bogt@bogt.is 

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulunduðum 
starfsmanni í 100% starf í mötuneyti okkar. Unnið er alla virka daga 
á tvískiptum vöktum. Aðra vikuna er unnið frá kl. 08:00 – 16:00 og 
hina vikuna frá kl. 12:00 -20:00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings milli Eflingar og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 27. febrúar 2016

Nánari upplýsingar gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri  
í síma 585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is



Spennandi störf í Vefdeild  
og Upplýsingatækni

Hugbúnaðarsérfræðingur í Vefdeild

Hugbúnaðararkitekt í UT Högun

Hugbúnaðarsérfræðingur í UT Þróun

Vefdeild ber ábyrgð á vef- og margmiðlunarmálum Landsbankans í samvinnu við hagsmunaaðila innan 
bankans. Í deildinni starfar kraftmikill hópur einstaklinga með sérhæfingu á ólíkum sviðum. Meðal þeirra 
vefsvæða sem deildin sér um eru landsbankinn.is, innri vefur bankans og netbankar.

UT Högun tilheyrir Upplýsingatækni og ber ábyrgð á lausna- og hugbúnaðarhögun í krefjandi tækniumhverfi 
bankans. Hlutverk deildarinnar er að tryggja að innleiðing og nýsmíði á hugbúnaði falli að lausnum bankans og 
uppfylli tilsettar tækni- og öryggiskröfur.

UT Þróun tilheyrir Upplýsingatækni og ber ábyrgð á framkvæmd hugbúnaðarverkefna allt frá greiningu 
og hönnun til afhendingar. Deildin vinnur með teymum þvert á bankann. Dæmi um verkefni deildarinnar eru 
innleiðing á nýju kjarnabankakerfi, einföldun á lánaumhverfi og sjálfvirknivæðing ferla.

Tækniumhverfi Landsbankans er viðamikið, krefjandi og í stöðugri framþróun. Framúrskarandi hópur 

sérfræðinga starfar í skemmtilegu og lærdómsríku vinnuumhverfi þar sem áhersla er lögð á fyrirmyndar- 

þjónustu og ábyrgð á árangri. Við leitum að áhugasömum einstaklingum í öflug teymi okkar í Vefdeild og 

Upplýsingatækni sem þurfa að búa yfir frumkvæði, fagmennsku og hafa færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni
 » Nýsmíði, þróun og viðhald netbanka og vefsvæða bankans.
 » Útfærsla veflausna og vöruþróun í samstarfi við 

Upplýsingatækni og viðskiptaeiningar bankans.

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
 » Reynsla og þekking á JavaScript, ASP.NET og vefforritun fyrir 

snjalltæki.
 » Þekking og áhugi á React, GulpJS, REST og JSON er kostur.
 » Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

Helstu verkefni
 » Kerfishönnun við innleiðingu aðkeyptra kerfa og þróun 

hugbúnaðar.
 » Endurnýjun og einföldun á tæknilegum innviðum bankans.
 » Greining og hönnun verkefna í samstarfi við hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
 » Reynsla af lausna- og hugbúnaðarhögun.
 » Reynsla af þjónustumiðaðri högun (SOA).
 » Þekking á opnum stöðlum.

Helstu verkefni
 » Nýsmíði, umbóta- og samþættingarverkefni.
 » Þróun lausna í takt við stefnu bankans.
 » Greining og hönnun verkefna í samstarfi við hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
 » Sterkur bakgrunnur í C# .NET og SQL.
 » Traustur skilningur á hönnunarmynstrum (design patterns) og 

hlutbundinni hönnun (OO).
 » Áhugi á þjónustumiðaðri högun, Agile/SCRUM aðferðafræði og 

fáguðum vinnubrögðum með CI (Continuous Integration) og TDD.
 » Hæfni í samantekt krafna og vörpun í markmið og lausnir.
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Nánari upplýsingar veita Markús Már Þorgeirsson sérfræðingur í Vefdeild í síma 410 6981, Jóhann Þorvarðarson 
deildarstjóri UT Högunar í síma 410 7035, Ragnar Þ. Ágústsson deildarstjóri UT Þróunar í síma 410 6828 og Berglind 
Ingvarsdóttir mannauðsráðgjafi í síma 410 7914.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. Umsóknir fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf mannauðsstjóra. 
Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra rekstrar og upplýsingatækni, en sviðið er stoðsvið fagsviða safnsins.  
Mannauðsstjóri situr í framkvæmdaráði safnsins og tekur þátt í almennri stefnumótun. Hann ber ábyrgð á fram-
kvæmd og eftirfylgni mannauðsmála, s.s. starfsþróun og fræðslu, ráðningum, kjaramálum og velferðarmálum, og 
veitir stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning.

Helstu verkefni
• Náið samstarf við landsbókavörð og sviðs stjóra   
   um mannauðstengd mál
• Ábyrgð á launavinnslu, kjaramálum og 
   framkvæmd stofnanasamninga
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu 
• Umsjón með ráðningum, starfslýsingum,
   starfsmati og frammistöðumati
• Umsjón með innri vef og starfsmanna handbók
• Eftirlit með vinnuyfirlitum, fjarvistum og 
   orlofstöku
• Önnur verkefni sem tengjast innra starfi        
   safnsins

Menntunar– og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af mannauðsstjórnun og helstu 
   verkefnum æskileg
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun 
   þeirra er æskileg
• Reynsla af launavinnslu og Vinnustund er kostur
• Mjög mikil færni í mannlegum samskiptum
• Mikil tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
   upplýsinga

Mannauðsstjóri

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is) 

og Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni (edda@landsbokasafn.is)

Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.  
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

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

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  Safnið er í forystu um öflun, 
varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. Í safninu starfa 80 manns.

VIÐ ÓSKUM EFTIR YFIRÞJÓNI  Á VEITINGASTAÐ 
Viðkomandi þarf að hafa menntun og/eða reynslu sem 
þjónn, hafa áhuga og metnað fyrir því að fullkomna upplifun 
gesta Nauthóls. Vera jákvæður og skipulagur leiðtogi sem 
skarar framúr í mannlegum samskiptum. Framtíðarstarf.

ÞJÓNAR Í SAL ÓSKAST
Óskum eftir þjónum í sal. Um ræðir fullt starf og hlutastörf. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu, sé jákvæður, 
brosmildur og 25 ára eða eldri. Framtíðar– og sumarstörf.

VIÐ ÓSKUM EFTIR MATREIÐSLUKONU/MANNI
Ef þú hefur reynslu af - a la carte - þá ert þú rétti aðilinn í 
eldhústeymið okkar! Framtíðarstarf.

AÐSTOÐ Í ELDHÚSI
Óskum einnig eftir aðstoðarfólki í eldhús. Viðkomandi þarf 
að hafa reynslu og áhuga á matargerð. Framtíðarstarf. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn ásamt 
ferilskrá á saeunn@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Þekking á stangveiði ,stundvísi og góð 
framkoma skilyrði.

Vinsamlegst sendið ferilsskrá á netfangið
zircon@simnet.is

Starfsmaður í óskast í veiðibúð

VÉLVIRKI 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

STARFSSVIÐ:
n  Sala og innkaup varahluta
n  Tilboðsgerð
n  Greining viðskiptatækifæra
n  Þjónusta við erlenda viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR: 
n  Menntun sem nýtist í starfi
n  Áhugi á flugstarfsemi
n  Góð enskukunnátta
n  Góð tölvukunnátta
n  Lögð er rík áhersla á sjálfstæð  
 og öguð vinnubrögð 

Nánari upplýsingar veita: 
Einar Már Guðmundsson I einarmg@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út eigi 
síðar en 25. febrúar 2016 á vefsíðunni:  
www.icelandair.is/umsokn 

SÖLUSTJÓRI
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ITS, tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli, leitar að öflugum liðsmanni til að starfa  
í varahlutadeild fyrirtæksins. 

Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi. 
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild í 
síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.



Verkefnastjóri teiknistofu
Framkvæmdadeild Akureyrarkaupstaðar óskar eftir að ráða 
drífandi einstakling í fjölbreytt starf, með áherslu á gerð 
mæliblaða og viðhalds teiknigrunna, umferðaröryggismál 
utanumhald gatnalýsingar, auk annarra verkefna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Gerð krafa um háskólamenntun í byggingartækni- eða  
byggingarverkfræði, eða sambærilega menntun sem 
nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið, verkefni, menntunar- og 
hæfniskröfur er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2016

Vantar starfsmenn í afleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

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

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

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.IS

 S
TR

 7
84

67
 0

2/
16

Sumar í
Strætó

Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á strætó.is 
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016

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

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

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

Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.

Rafvirkjar  Trésmiðir 
Píparar   Tækjamenn 
Verkamenn

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  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.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða metnaðarfulla starfs-
menn til starfa á eftirfarandi sviðum.

• Rafvirkjar
ÍAV óskar eftir að ráða rafvirkja og nema til starfa.

• Trésmiðir
ÍAV óskar eftir að ráða trésmiði og nema til starfa.

• Píparar
ÍAV óskar eftir að ráða pípulagningamenn og nema til starfa.

• Tækjamenn
ÍAV óskar eftir að ráða fólk með vinnuvélaréttindi til starfa.

• Byggingaverkamenn
ÍAV óskar eftir að ráða byggingaverkamenn til starfa.

Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi og góð starfsaðstaða. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Smiðir og verkamenn: Upplýsingar veitir Magni Helgason í síma 530-4218.

Rafvirkjar: Upplýsingar veitir Ásgeir Gunnarsson í síma 530 4252.

Píparar: Upplýsingar veitir  Snæbjörn Rafnsson í síma 530 4245.

Tækjamenn: Upplýsingar veitir Elís Björn í síma 414 4304.

Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is “Almenn umsókn”
OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk



| AtvinnA | 13. febrúar 2016  LAUGARDAGUR12

Laus eru til umsóknar afleysingastörf læknanema á geðsviði Landspítala sumarið 2016.  
Um er að ræða störf á göngudeild og bráðamóttöku, almennum móttökudeildum, fíknideild  
og á endurhæfingarþætti geðsviðs. 

Störfin henta læknanemum sem hafa lokið 4 eða fleiri námsárum af 6, sé tekið mið af námsskrá 
Háskóla Íslands. 

SUMARSTÖRF 2016
AÐSTOÐARLÆKNAR / LÆKNANEMAR

Geðsvið

Lífeindafræðingur óskast til starfa á rannsóknakjarna Landspítala. Þar fara fram greiningar, 
rannsóknir, ráðgjöf og kennsla heilbrigðisstétta í blóðmeinafræði og klínískri lífefnafræði. 

Unnið er í vaktavinnu á starfsstöðvum deildar í Fossvogi og við Hringbraut.  
Starfið er laust frá 1. apríl 2016.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Rannsóknarkjarni

Við auglýsum eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingum til að vinna með okkur á lungnadeild A6 
Fossvogi. Störfin eru laus frá 1. mars 2016 eða eftir samkomulagi. Við sækjumst eftir hjúkrunar
fræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunar fræðingum. Lögð 
áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða aðlögun. 

Deildin er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin á landinu. Þar fer fram 
greining og meðferð á sjúklingum með bráða og langvinna lungnasjúkdóma sem og svefnháða 
öndunartruflana.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Lungnadeild

LAUS STÖRF 
Á LANDSPÍTALA

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. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR

 Rannsóknamaður
BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd auglýsir 
stöðu rannsóknamanns lausa til umsóknar. Um er að ræða 
ráðningu til eins árs með möguleika til framlengingar.  
Auglýst er vegna fæðingarorlofs. 

Markmið verkefnisins
Umsækjanda er ætlað að vinna að almennum störfum 
á rannsóknastofu í samvinnu við sérfræðinga félagsins. 
Starfsstöð umsækjanda verður á Skagaströnd. 

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa  B.S. gráðu í líftækni, líffræði, 
lífeindafræði, örverufræði, lífefnafræði, matvælafræði 
eða skildum greinum náttúruvísinda. Viðkomandi þarf að 
geta starfað sjálfstætt en jafnframt  hafa góða hæfileika til 
samstarfs með öðrum. Öguð og skipuleg vinnubrögð eru 
jafnframt skilyrði. Reynsla af sambærilegum störfum mikill 
kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar nk. Umsóknir 
með ýtarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
meðmælendur berist BioPol ehf.,  Einbúastíg 2, 545 Skaga-
strönd eða á eftirfarandi netfang: halldor@biopol.is 

Nánari upplýsingar veita: 
Halldór G. Ólafsson, BioPol ehf. í síma  896-7977.

Stjórnarráðsfulltrúi

Utanríkisráðuneytið óskar að ráða stjórnarráðsfull-
trúa til starfa í ráðuneytinu. Stjórnarráðsfulltrúi sinnir 
fjölbreyttum verkefnum í krefjandi starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð og lipurð í sam-
skiptum.

Helstu verkefni
• Aðstoða skrifstofustjóra og aðra starfsmenn við 
 afgreiðslu mála, upplýsingaöflun, úrvinnslu gagna, 

svörun fyrirspurna og skipulagningu og undirbún-
ing funda

• Vinna í málaskrá og við skjalavörslu, ritun bréfa, 
skjalavarsla og símsvörun.

Kröfur til umsækjenda:
• Menntun sem nýtist í starfi og tengist verksviði
 ráðuneytisins
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum, reynsla af 
 slíkum störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur
• Mjög gott vald á íslensku
• Mjög góð kunnátta í ensku, kunnátta í Norðurlanda-
 máli er kostur 
• Góð tölvukunnátta, kostur að hafa reynslu af 
 notkun GoPro
• Þjónustulund, samskiptalipurð, frumkvæði, 
 færni til að vinna sjálfstætt og góð framkoma

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- og efna-
hagsráðherra. Starfið er háð flutningsskyldu í utanrík-
isþjónustunni skv. 10. gr. laga nr. 39/1971 um utan-
ríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Stjórnarráðsfulltrúi 2016“. Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til sækja um starfið. Litið verður 
svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að um-
sóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum sem 
allra fyrst í eftirfarandi störf:

Meiraprófsbílstjóri Hafnarfirði:
 Meiraprófsbílstjóri óskast á þunnflots og anhydrit  
 vagn í Hafnarfirði.
Helluverksmiðja Hafnarfirði:
 Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu  
 og eftirlit í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2016
Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvarst-
jóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Helstu verkefni og ábyrgð 
Útreikningur framlaga sjóðsins ásamt öðrum verk-
efnum á málefnasviði sjóðsins og skrifstofu mann- 
réttinda og sveitarfélaga.

Hæfnikröfur 
· Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði 

eða sambærilegt 

· Framhaldsmenntun á líkum sviðum 

· Góð þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg 

· Góð reynsla af vinnu með fjárhagsupplýsingar 

· Mjög góð kunnátta í excel bæði til öflunar og
 úrvinnslu upplýsinga og gerð líkana 

· Góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu 
upplýsinga 

· Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, 
 sem og í hóp 

· Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni 
 í samskiptum 

· Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að 
sækja um. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknum skal skila rafrænt á vef ráðuneytisins, 
innanrikisraduneyti.is, undir Laus störf. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til 
ráðuneytisins. Athygli er vakin á því að umsóknir 
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur 
er framlengdur til og með 22. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar veitir Guðni Geir Einarsson 
gudni.g.einarsson@irr.is.

Staða sérfræðings hjá 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Rio Tinto 
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016

Við leitum að fólki í sumarstörf, 15. maí til 1. september, eða eftir samkomulagi.
Starfsmenn óskast á eftirtalda vinnustaði:

Mötuneyti. Aðallega er unnið í dagvinnu en einnig á vöktum. 

Ker- og steypuskáli. Aðallega er unnið á þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn  
að standast lyftarapróf áður en þeir hefja störf, hafi þeir ekki réttindi. 

Skautsmiðja. Unnið er á tvískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að standast 
lyftarapróf áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Hafnarvinna. Unnið er í dagvinnu og þurfa starfsmenn að skila inn hreinu 
sakavottorði og standast lyftarapróf, hafi þeir ekki réttindi.

Öryggisvarsla. Unnið er á þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að skila inn 
hreinu sakavottorði.

Rannsóknarstofa. Unnið er á tvískiptum vöktum. 

Birgðahald og innkaup. Unnið er í dagvinnu og starfsmenn þurfa að skila inn 
hreinu sakavottorði.

Efnisvinnsla. Unnið er á tvískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að standast 
lyftarapróf áður en þeir hefja störf, hafi þeir ekki réttindi.

Verkstæði. Unnið er í dagvinnu og krafist er iðnréttinda. 

Ýmsir aðrir vinnustaðir. Á flestum vinnusvæðum Rio Tinto eru  
dagvinna og vaktavinna í boði.

» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það á árinu. 
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast lyfjapróf áður  
 en það hefur störf.

Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og er markviss þjálfun  
í upphafi starfstíma. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um á vefsvæði  
okkar riotinto.is þar sem er að finna nánari upplýsingar um störfin  
og launakjör.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp 
á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum  
á verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið 
og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í Straumsvík

Allt nýtt starfsfólk:
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Ertu gítarleikari? 

Okkur vantar PÍPARA með reynslu
Mjög fjölbreytt verkefni  og skemmtilegir vinnufélagar 

Fjölskylduvænt og gott starfsumhverfi á Akureyri
Góð laun fyrir réttan  aðila

Umsóknir sendist á aveitan@aveitan.is
Nánari upplýsingar veitir Haddi í síma 899 6336

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2013
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu 
opinna svæða. Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 3. 
júní til 31. júlí. Starfssvæðið er annarsvegar á Laugarvatni 
og í Reykholti. Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí n.k. og skulu umsóknir 
berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið  
kristinn@blaskogabyggd.is, merktar  
Vinnuskóli Bláskógabyggðar.  
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.

Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar

Bláskógabyggð

Bláskógabyggð varð sveitarfélag 9. júní 2002 en þá sameinuðust Biskupstungnahreppur, Laugardalshreppur og  
Þingvallahreppur.  Íbúar eru alls 980.  Bláskógabyggð er mjög landstórt og víðfemt sveitarfélag.  Öflugt félagslíf er 
í sveitarfélaginu.  Hefð er fyrir miklu skólasamfélagi á Laugarvatni, en þar eru öll skólastig; leikskóli, grunnskóli, 
menntaskóli og háskóli.  Ferðaþjónusta er mjög stór atvinnugrein í Bláskógabyggð og matvælaframleiðsla mikil.   
Menning er á háu stigi um allt sveitarfélagið og það skartar fjölförnustu ferðamannastöðum landsins; Þingvöllum, 
Laugarvatni, Geysi, Gullfossi og Skálholti.  Sjá nánar á heimasíðunni:  www.blaskogabyggd.is. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Næsti yfirmaður forstöðumanns Framkvæmda- og veitusviðs er sveitarstjóri. 

Umsóknum skal skila inn til skrifstofu Bláskógabyggðar fyrir 26. febrúar 2016, en hún er staðsett í Aratungu, Reykholti, 801 Selfoss.
Upplýsingar veitir Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri (897-0890), eða Helgi Kjartansson, oddviti sveitarstjórnar (898-1552).  
Sími skrifstofu Bláskógabyggðar er 480-3000.

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

Sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs laust til umsóknar.  Sviðsstjóri á samstarf við alla starfs-
menn og stjórnendur sveitarfélagsins og einnig eru mikil samskipti við íbúana.   Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra í öllum störfum 
sínum og ákvörðunum. Bláskógabyggð leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi og við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um 
starfið.

Meginverkefni:
• Umsjón og ábyrgð á rekstri Framkvæmda- og veitusviðs sem m.a. 

er rekstur þjónustumiðstöðvarinnar í Reykholti, Eignarsjóðs, frá-
veitu og leiguíbúða.  Einnig er umsjón með rekstri Bláskógaveitu í 
samstarfi við veitustjóra Bláskógaveitu

• Ábyrgð á stjórnsýslulegri úrvinnslu og gagnaskilum innan verksviðs 
Framkvæmda- og veitusviðs, sem samþykktir, reglugerðir og lög 
kveða á um

• Dagleg samskipti við starfsmenn og viðskiptavini Bláskógabyggðar
• Starfsmannahald
• Gerð fjárhagsáætlana fyrir Framkvæmda- og veitusvið í samstarfi 

við veitustjóra, sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og sveitarstjóra
• Umsjón með viðhaldi mannvirkja og eigna sveitarfélagsins
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu, t.d. viðskipta- og/eða 

rekstrarhagfræði. Tæknimenntun og reynsla af sambærilegu starfi 
er styrkur

• Skipulagshæfileikar og nákvæmni í störfum
• Afar góðir samskiptahæfileikar
• Góð tölvukunnátta og reynsla í vinnslu bókhalds og reikningskerfa
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti 
• Reynsla í stjórnun og mannaforráði
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga er æskileg

NEMI Í VÉLVIRKJUN 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Nám í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

Atv.augl_Nemi í vélvirkjun_Atvinnutækjasvið_2dálka_20160209.indd   1 9.2.2016   14:37:23

Umsóknarfrestur er til og með  21. febrúar 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja, 
vélfræðinga og rafvirkja til að sinna fjölbreyttum störfum 
á verkstæðum fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir á framleiðslu-,  

vél- og rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veitir Ágúst H. 
Jóhannesson, verkstjóri aðalverkstæðis,  
í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotinto.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Vélvirkjar, vélfræðingar, rafvirkjar
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FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ 
VINNUEFTIRLITINU
 • Deildarstjóri tæknideildar

 • Eftirlitsmaður í véla- og tækjaeftirliti

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is
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www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, 
www.samgongustofa.is

Spennandi störf 
hjá Samgöngustofu

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 140 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla að 
öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. 
Samgöngustofa annast eftirlit er varðar flug, siglingar, 
umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum 
og leiðsögu. 

SÉRFRÆÐINGUR Í SAMGÖNGUVIRKTARDEILD
Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í samgönguvirktardeild á samhæfingar-
svið stofnunarinnar. Viðkomandi mun koma að �ölbreyttum verkefnum sem eiga 
það sameiginlegt að stuðla að virkum og greiðum samgöngum. Star�ð felst m.a. í 
þátttöku í svörun erinda, gagnasöfnun og skilum fyrir áætlanir og alþjóðleg 
verkefni sem og þátttöku í verkefnum á sviði umhver�smála. Hluti starfsins felst í 
þýðingum og textagerð sem og vinnu við þróun laga og reglugerða á starfssviði 
stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veitir Halla S. Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri 
samhæ�ngarsviðs, í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Skilyrði er að umsækjandi hafi reynslu og þekkingu af opinberri stjórnsýslu.
• Mjög góð íslenskukunnátta ásamt mjög góðri enskukunnáttu er skilyrði.
• Mjög góð tölvufærni.
• Kostur ef umsækjandi hefur reynslu af úrvinnslu tölfræðilegra gagna.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt mikilli færni í mannlegum samskiptum.
• Leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og í hópi, er með gott   
 viðmót og sýnir frumkvæði í starfi.
• Þarf að vera jákvæður og samviskusamur.

SÉRFRÆÐINGUR Í UPPLÝSINGAVINNSLU
Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í upplýsingavinnslu sem er hluti 
af upplýsingatæknideild stofnunarinnar. Í star�nu felst að annast 
upplýsingamiðlun úr ökutækjaskrá Samgöngustofu sem og umsjón og eftirlit 
með aðgangi ýmissa aðila að farartækjaskrám stofnunarinnar. Í star�nu felst 
einnig að tryggja að áreiðanlegar upplýsingar séu aðgengilegar og að farið sé 
að reglum við miðlun upplýsinga. Hluti starfsins felur í sér samskipti við 
viðskiptavini og sértæka aðstoð við upplýsingaleit úr ökutækjaskrá. Að auki 
felst í star�nu stefnumótun varðandi miðlun gagna úr öðrum skrám svo sem 
skipaskrá og loftfaraskrá og þróun vöruhússgagna. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Skúladóttir, fagstjóri upplýsingavinnslu, 
í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Kunnátta í SQL fyrirspurnarmálinu eða Business Objects er kostur.
• Þekking og reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra gagna er kostur.
• Mjög góð tölvufærni.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2016
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt 
til að hafna öllum umsóknum.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi störf í alþjóðlegu umhverfi 
þar sem frumkvæði fær notið sín
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Lagerstarfsmaður óskast
 

Slippfélagið ehf auglýsir eftir lagerstarfsmanni í fullt 
starf sem þarf að geta hafið starf sem fyrst.

Einnig vantar sumarstarfsmann á lager.
 

Umsóknir sendist á  arnlaugur@slippfélagid.is

©
 2016 Ernst &

 Young ehf. A
ll R

ights Reserved.

Ernst & Young óskar eftir 
vönum bókara

Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund.  Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur
 ► Mikil reynsla af bókhaldsstörfum
 ► Góð þekking á dk bókhaldskerfi kostur en ekki 

skilyrði
 ► Enskukunnátta og kunnátta í excel
 ► Nákvæm og öguð vinnubrögð
 ► Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er 
að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við 
erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar 
þarfir starfsmanna vegna vinnu og frítíma.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk. 
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á 
netfangið  

hildur.palsdottir@is.ey.com

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki 
með um 212.000 starfsmenn í 150 löndum.

www.ey.is
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. 
Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. 

Samskip óska eftir kraftmiklu sumarstarfsfólki í fjölbreytt störf á öflugum vinnustað, sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Störfin eru í vöruhúsum okkar, í frystivörugeymslu, 
á bílavelli, skipaafgreiðslu og störf bílstjóra í akstur 
flutningabíla.

Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k.tvo 
og hálfan mánuð.

Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað til að takast á 
við krefjandi verkefni og ná framúrskarandi árangri.

· Gerð er krafa um sterka öryggisvitund,  
 góða ástundun og samviskusemi    
·  Starfsmenn skulu búa yfir lipurð í þjónustu  
 og samskiptum

· Starfsmenn verða að hafa náð 18 ára aldri  
 og hafa hreina sakaskrá

> Sumarstörf á athafnasvæði Samskipa

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til að sækja um sem fyrst.   Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað. Athugið að starf bílstjóra krefst meiraprófs og ADR réttindi eru kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2016 

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

Sérfræðingur á sviði stefnumótunar 
og fjármála

Utanríkisráðuneytið óskar að ráða sérfræðing til 
starfa á rekstrar- og þjónustuskrifstofu. Meðal verk-
efna skrifstofunnar eru fjármál og rekstur utanríkis-
þjónustunnar, þ.m.t. fjárlagagerð, framkvæmd fjár-
laga og áætlanagerð fyrir aðalskrifstofu ráðuneytisins 
og sendiskrifstofur. Hún hefur auk þess umsjón með 
bókhaldi, húsnæðismálum ráðuneytisins og send-
iskrifstofa, öryggismálum utanríkisþjónustunnar, 
fjarskiptamálum og tölvukerfum. Borgaraþjónusta 
ráðuneytisins og þýðingamiðstöð heyra einnig undir 
skrifstofuna. 
Framundan eru krefjandi verkefni í fjárhagsáætlana-
gerð og stefnumótun sem tengjast innleiðingu nýrra 
laga um opinber fjármál.

Starfssvið
• Stefnumótun og áætlanagerð í málaflokkum 
 ráðuneytisins í samstarfi við skrifstofur þess.
• Fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga
• Ritun greinargerða um fjármál og rekstur 
 ráðuneytisins og upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði skrifstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði og/eða 
 fjármálum og rekstri, meistaragráða er skilyrði
• Þekking á sviði áætlanagerðar, stefnumótunar og 
 markmiðasetningar
• Þekking í gerð fjármálaáætlana og greiningarvinnu
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýs-
 ingum með greinargóðum og skýrum hætti.
• Góð almenn tölvufærni, einkum í Excel
• Gott vald á íslensku og ensku, önnur tungumála-
 kunnátta er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt við-
 mót
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
 brögðum, auk hæfileika til að taka virkan þátt í 
 teymisvinnu.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Starfið er háð flutn-
ingsskyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga nr. 
39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Sérfræðingur, stefnumótun og fjármál, 2016“. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex 
mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).



Matreiðslumaður,
matreiðslunemi

og framreiðslunemi
Veitingahús Perlunnar leitar að

hæfileikaríkum matreiðslumanni,
og framreiðslu- og matreiðslunemum.

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

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.

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitar Avis Budget að framúrskarandi og kraftmiklum einstaklingum í okkar 
öfluga starfsmannahóp.  Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu umhverfi, þá erum við að leita að þér.

LAUNAFULLTRÚI – STARFSHLUTFALL 50%
Avis Budget óskar eftir að ráða metnaðarfullan og sjálfstæðan einstakling í starf launafulltrúa.
Viðkomandi mun vinna náið með mannauðsstjóra fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Umsjón með launabókhaldi og útreikningi launa
• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila
• Útreikningur á kjörum og réttindum starfsmanna skv. kjarasamningum
• Ýmis önnur verkefni tengd mannauðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun er nýtist í starfi
• 2 - 5 ára reynsla í sambærilegu starfi skilyrði
• Mjög góð þekking og reynsla af launakerfi Navision og Tímon
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði, skapandi og öguð vinnubrögð 

STARFSMAÐUR Á VERKSTÆÐI FYRIRTÆKISINS Í KEFLAVÍK
Bílaleigur Avis og Budget leita að framtíðarstarfsmanni á verkstæði fyrirtækisins í Keflavík

Helstu verkefni:
• Öll almenn vinna á bifreiðaverkstæði
• Léttar viðgerðir bifreiða

Almennar hæfniskröfur:
• Reynsla af viðgerðum bifreiða er skilyrði
• Bílpróf er skilyrði, meirapróf kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt framúrskarandi þjónustulund
• Góð ensku- og tölvukunnátta
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

Unnið er á 2-2-3 vöktum. 25 ára lágmarksaldur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í ÞJÓNUSTUVER FYRIRTÆKISINS
Bílaleigur Avis og Budget leita að sérlega glaðlegum og þjónustulunduðum sölu- og þjónustufulltrúa í
þjónustuver fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina
• Sala og bókanir
• Símsvörun,  svörun fyrirspurna og tilboðsgerð
• Önnur þjónustu- og söluverkefni

Almennar hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tungumálakunnátta er skilyrði (að lágmarki 2 tungumál)
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum ásamt mjög góðri tölvuþekkingu
• Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt framúrskarandi þjónustulund
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
• Bílpróf og hreint sakavottorð

Unnið er á 2-2-3 vöktum. 25 ára lágmarksaldur.  Þjónustuver félagsins er staðsett í Reykjavík.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.avis.is fyrir 21. febrúar nk.

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

Share Kringlunni
Óskum eftir heiðarlegum og duglegum starfskrafti til 
starfa í verslun okkar í kringlunni.

Hæfniskröfur.
• Reynsla af sölumennsku æskileg
• Jákvæðni og sjálfstæði í starfi
• Áhugi á tísku
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki og færni í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á: gbtro@internet.is 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

2x20

365.is      Sími 1817

Hæfileikaríkt fólk á öllum aldri stígur á svið í Ísland Got 
Talent. Hvaða atriði ná að hrífa Ágústu Evu, Dr. Gunna, 
Jakob Frímann og Mörtu Maríu næst? Vertu með í 
veislunni á sunnudagskvöldum á Stöð 2. 

Á SUNNUDAGSKVÖLDUM

STJÖRNURNAR 
SKÍNA SKÆRT

SUNNUDAGA KL. 19:10
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Save the Children á ÍslandiSave the Child

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  

öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2016.  Frekari  

upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 

postion is February 26, 2016. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.govStarf í tjónaþjónustu TM

Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í persónu-
tjónadeild félagsins. 

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt 
framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 23. febrúar n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um með því að senda ferilskrá og kynningarbréf á netfangið starf@tm.is. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Nánari upplýsingar veitir Björk Viðarsdóttir, forstöðumaður persónutjóna (bjorkv@tm.is). 

Starfssvið
 • Almenn afgreiðsla í persónutjónum
 • Samskipti og þjónusta við viðskiptavini, lögmannsstofur og samstarfsaðila
 • Gagnaöflun, útreikningar og greiðsla kostnaðar

Hæfniskröfur
 • Háskólamenntun eða önnur haldbær menntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á vátryggingarétti og skaðabótarétti er kostur en ekki skilyrði
 • Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
 • Rík þjónustulund
 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel í hópi og undir álagi
 • Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskipta-
vinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu 
við úrlausn sinna mála hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af 
sautján og er það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.  

Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    www.tm.is

Háskólatorgi, 3. hæð  
Sæmundargötu 4   
Sími 570 0700   
fs@fs.is  www.fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignar-
stofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. 
Hlutverk hennar er að veita stúdentum við 
Háskóla Íslands ódýra og fjölbreytta þjónustu. 
FS á og rekur Stúdentagarða fyrir stúdenta 
og fjölskyldur þeirra. Íbúar eru um 1.800 
talsins. FS rekur einnig Bóksölu stúdenta, 
þrjá leikskóla og fjölbreytta veitingasölu.

Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir fagmenntuðum smið í fullt 
starf hjá Umsjón fasteigna á Stúdentagörðum. Starfið felur í sér 
alla almenna viðhaldsvinnu á húsnæði Stúdentagarða.

Hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund skilyrði. 
Vinnutími kl. 8 - 16 virka daga.

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 1. mars 2016.

Fagmenntaður smiður

Grunnskóli Seltjarnarness

	 •	 Starfsfólk	vantar	í	Skólaskjól	/	frístund,		 	
	 	 lengda	viðveru	fyrir	nemendur	í	1.-	4.bekk,	og		
	 	 stuðningsfulltrúa	vantar	í	hlutastörf	við	skólann.
	
Upplýsingar	veita	Ólína	Thoroddsen	skólastjóri	
olina@grunnskoli.is	og	Rut	Hellenar	forstöðukona	
Skólaskjóls	ruth@grunnskoli.is,	sími	5959200.

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

Umsóknarfrestur	er	til	28.	febrúar	næstkomandi.

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

Laus störf

seltjarnarnes.is

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- 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 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

UMBROTSMAÐUR/GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR 
Umbrotsmann/grafískan hönnuð vantar til starfa 
á Fréttablaðinu.

Helstu kröfur:
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á 
InDesign, Illustrator og Photoshop. 

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt 
og undir álagi. 

Um vaktavinnu er að ræða.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 1. mars nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 
www.365.is.     

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, 
framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  13. febrúar 2016 19

STÖRF Í GAMLA FJÓSINU 
Nú erum við í Gamla fjósinu undir Eyjafjöllum   
að leita að fólki í starfsmannahópinn okkar. 

Starfsmenn okkar þurfa að vera samviskusamir, jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og geta unnið undir álagi sem oft skapast 
á góðum dögum hjá okkur.  
Um er að ræða sumarstörf og heilsársstarf við almenn veitingastörf 
og í gistihúsi, aðstoð í eldhúsi og þrifum. 
Unnið er á 8-12 tíma vöktum viku og viku eða eftir nánara  
samkomulagi og í samvinnu við starfsmannahópinn. 

Greitt er eftir kjarasamningi SA og SGS v/veitinga-, gisti-, þjónustu- 
og greiðasölustaða ofl.
Við leitum að starfsmanni sem getur byrjað um miðjan apríl  
og sumarstarfsmönnum. 

Umsóknir, með ferilsskrá og 
meðmælendum sendist á  
gamlafjosid@gamlafjosid.is

Umsóknarfrestur  
er til 29. febrúar. 

Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða laghentan starfsmann til starfa við 
smíði á álhurðum og gluggum. Reynsla við smíði úr 
álprófílakerfum er æskileg en vel kemur til greina að ráða 
laghentan mann og þjálfa upp frá grunni.  Starfsumhverfið er 
þrifalegt og vel tækjum búið.
Við óskum einnig eftir að ráða starfsmann til vinnu við 
uppsetningar á álhurðum og gluggum sem og sjálfvirkum 
rennihurðum.  Reynsla af uppsetningu er æskileg.

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

	
	

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 kalla á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva.

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

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

Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og útfæra þjónustu sem mætir þörfum 
íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt 
mælingum og mati.

PO
R
T
 h

ön
nu

n
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Sálfræðingafélags Íslands. 

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

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. 

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

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á 
Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Nánari upplýsingar veita Oddur Steinarsson, framkvæmdastjóri lækninga, oddur.steinarsson@heilsugaeslan.is – sími 585-1300 
og Svava Kristín Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri, svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is – sími 585-1300.

Fagstjóri sálfræðiþjónustu 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laust er til umsóknar starf fagstjóra sálfræðiþjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH).  
Fagstjóri sálfræðiþjónustu ber ábyrgð á skipulagningu þjónustunnar í samráði við framkvæmdastjóra 
lækninga og svæðisstjóra/yfirlækna starfsstöðva HH. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á  
frumkvæði, skipulagshæfileika og samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið til 5 ára frá og með 1. apríl nk.  
eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Annast skipulag og samhæfingu á fagsviði í  
  samráði við framkvæmdastjóra lækninga, með  
  stefnu og markmið HH að leiðarljósi
  Ber ábyrgð á gæðum og öryggi þjónustu og  
  fylgir eftir árangursmælingum
  Hefur yfirumsjón með og skipuleggur HAM  
  námskeið á vegum HH
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með fræðslu til nema, nýliða og  
  starfsmanna fagsviðs í samvinnu við   
  aðra starfsmenn HH
  Tekur þátt í innleiðingu breytinga og nýjunga 
  í starfsemi HH
  Tekur þátt í innleiðingu teymisvinnu
  Tekur þátt í gerð og innleiðingu klínískra   
  leiðbeininga á fagsviði

  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu,   
  jákvæðum starfsanda og vellíðan starfsmanna
  Sinnir klínísku starfi í a.m.k. 50 % starfshlutfalli  
  í meðferðarvinnu

Hæfnikröfur
  Réttindi og reynsla til að starfa sem klínískur  
  sálfræðingur 
  Framhaldsmenntun æskileg
  Reynsla og þekking á hugrænni atferlismeðferð  
  og annarri gagnreyndri meðferðarvinnu
  Nám og/eða reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Reynsla og áhugi á teymisvinnu
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri 
  í starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Starfsmaður óskast í heildsölu 

Arka heilsuvörur er heildsala í Reykjavík með 
áherslu á hollar matar- og drykkjarvörur. Við erum 
fjölskyldufyrirtæki með stórt hjarta og leggjum okkur 
fram við að þjóna viðskiptavinum okkar sem best.
 Við leitum að jákvæðum og dugmiklum 
einstaklingi í fullt starf. Starfið er fjölbreytt og býður 
upp á góð tækifæri fyrir réttu manneskjuna. Helstu 
verkefni eru lagerstörf, sölustörf, umsjón pantana og 
eftirfylgni í verslunum.

arka heilsuvörur | Sundaborg 1 | 104 Reykjavik | www.arka.is 

Umsóknarfrestur er til 25.febrúar 
(Óskum eftir ferilskrá með mynd)

Hæfniskröfur

 Bílpróf 
 Tölvukunnátta
 Skipulagshæfni
 Færni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist á
 arka@arka.is
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Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.a�velar.is 

Aflvélar ehf. auglýsir eftir sölumanni.  Fyrirtækið hefur 
í yfir 25 ár sérhæft sig í sölu og þjónustu á tækjum og 
vélum, m.a. fyrir viðhald flugvalla og vega.  Aflvélar eru 
með sölu og þjónustu á vetrar- og sumarvörum, s.s. 
snjótönnum, sand/saltdreifurum, snjóblásurum, flug-
vallasópum, götusópum, sláttuvélum, holræsabílum og 
burstum ásamt hreinlætisvélum og tækjum frá fremstu 
framleiðendum á þessum sviðum í Evrópu. 

Starfslýsing
- Söluráðgjöf til viðskiptavina
- Varahlutapantanir og sala
- Er í senn tæknilegur ráðgjafi, þjónustuaðili  
 og söluráðgjafi
- Samskipti við birgja

Hæfniskröfur
- Reynsla í sölu er skilyrði
- Menntun á sviði véla og tækja er æskileg.
- Þarf að vera vel talandi og skrifandi á ensku.  
 Önnur tungumál eru kostur en ekki skilyrði.
- Góð tölvukunnátta er skilyrði (notað er word, excel  
 og Navision).
- Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf og lyftarapróf æskilegt.
- Þarf að hafa ríka þjónustulund og  
 góða samskiptahæfileika.
- Þarf að vera samviskusamur, áreiðanlegur og stundvís.

Við leitum að skemmtilegum og áhugasömum einstaklingi 
með frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum sem hefur 
áhuga á að vera þátttakandi í ört vaxandi fyrirtæki.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með ferilskrá 
og mynd á tölvupóstfang; bokhald@aflvelar.is fyrir  
17. febrúar n.k. 

Athugið að upplýsingar er ekki gefnar á staðnum eða
í síma.

Sölumaður véla

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Deildarstjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í   
 Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

Grunnskólar

· Forfallakennari í Álfhólsskóla

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

Staða skólastjóra við Melaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Melaskóla.

Melaskóli er rótgróinn skóli í Vesturbæ Reykjavíkur. Skólinn hefur starfað í 70 ár, eða frá árinu 1946, og byggir starfið á sterkum 
hefðum. Í skólanum eru 640 nemendur í 1.-7. bekk og um 80 starfsmenn. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki og 
stöðugleiki er í starfsmannahaldi.  Vellíðan, samvinna, metnaður og sköpunargleði eru grundvallargildi skólastarfsins.
Í Melaskóla er bekkjarkerfi og fjölbreyttir kennsluhættir og náið samstarf eru í fyrirrúmi. Lögð er áhersla á læsi í víðum skilningi, 
útikennslu, raungreinar, tæknimennt og list- og verkgreinar. Unnið er að markmiðum Grænna skrefa Reykjavíkurborgar og eftir 
Olweusaráætlun gegn einelti. Skólinn er í grónu hverfi og er samstarf við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverfinu  
með miklum ágætum.
Leitað er eftir einstaklingi sem getur veitt skólasamfélaginu faglega forystu á lýðræðislegan hátt og leitt skólann inn í 
framtíðina með virðingu fyrir ríkri menningarlegri arfleifð.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutil-

högun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í  

skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. apríl 2016, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið  
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Sem sérfræðingur í netdeild fellur m.a. inn á 
þitt verskvið:
• Sjá um viðhald á vef okkar og vera tengiliður í 

samskiptum við vefstofur og aðra verktaka
• Sjá um innanhús bakendakerfi fyrir vörur og 

birgðastöðu
• Vinna greiningar út frá söfnuðum sölu-, 

markaðs- og notkunargögnum (með Google 
Analytics og öðrum tólum)

• Taka virkan þátt í innleiðingu kerfa, greina 
tækifæri til sparnaðar og aukinnar sjálfvirkni

Við leitum að einstakling sem er:
• Fljótur að læra á �ölmörg samspilandi kerfi
• Eldklár á Excel, reynsla af formúlum, filterum o.fl
• Hefur grunnþekkingu á FTP, HTML & CSS
• Vandvirkur og hefur öguð vinnubrögð
• Með háskólapróf eða sambærilega reynslu sem 

nýtist í starfi

Við bjóðum upp á í staðin:
• Spennandi starf á hröðum vinnustað
• Mikil tækifæri til að vaxa í starfi
• Sanngjörn laun

ICEWEAR er leiðandi fyrirtæki sem framleiðir útivistarfatnað, allt frá ullarpeysum til 
hátæknilegra dúnúlpna. Mikill vöxtur á sér stað í netdeild ICEWEAR, þar sem við seljum 
mörg hundruð vörur út um allan heim.

Við erum því að leita að öflugum einstaklingi til þess að taka þátt í frekari uppbyggingu.

Sérfræðingur í netdeild ICEWEAR

Starfið er laust strax. Áhugasamir sendi 
ferilskrá ásamt mynd á atvinna@icewear.is 
Umsóknarfrestur rennur út 20. febrúar. 
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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 Grafarholti vill ráða söluráðgjafa í 
timbursölu/fagmannadeild verslunarinnar 
Um er að ræða framtíðarstarf og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, sala og þjónusta við viðskiptavini                              
• Ýmis tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þekking á timbri og öðru byggingarefni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Reynsla af verslunarstörfum kostur

Umsóknir berist fyrir 25. feb. í netfangið atvinna@husa.is
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Svavarsson
rekstrarstjóri verslunarinnar í netfanginu sigurds@husa.is

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

VERKEFNASTJÓRI – FERÐASKRIFSTOFUSALA

Óskum eftir kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að 
sinna skemmtilegum verkefnum. Viðkomandi starfsmaður 
mun sjá um samningagerð, sölu, þjónustu og samskipti við 
bæði innlendar og erlendar ferðaskrifstofur ásamt því 
að viðhalda viðskiptasamböndum og afla nýrra.

BÓKARI - VIÐSKIPTAMANNABÓKHALD

Við leitum að reynslubolta í viðskiptamannabókhaldi. 
Þetta skemmtilega starf felur í sér bókun innborgana, 
afstemmingar, reikningagerð og innheimtu. Starfið 
krefst jafnframt framúrskarandi samskiptahæfni. 
Ef þetta stemmir allt saman þá erum við mögulega 
að leita að þér.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í ÞJÓNUSTUVERI

Óskum eftir þjónustuglöðum snillingum sem brosa allan 
hringinn hvað sem á dynur. Ertu ótrúlega úrræðagóð/ur 
og fær í að skrifa vinalega tölvupósta? Elskar þú að mala 
í símann? Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er lykilatriði 
en önnur tungumálakunnátta er stór plús. Um er að ræða 
bæði framtíðar- og sumarstörf. Æskilegt er að þeir sem 
hafa áhuga á sumarstarfi geti hafið hlutastarf fljótlega.

BAKVINNSLA FARMIÐASÖLU

Óskum eftir duglegum starfsmanni til að sinna ¡ölbreyttum 
verkefnum í bakvinnslu fyrirtækisins. Starfið felur meðal 
annars í sér eftirlit með og leiðréttingar á bókunum. 
Ef þú hefur áhuga á ferðaþjónustu og getur unnið 
nákvæmnisvinnu gæti þetta verið starfið fyrir þig.
Starfið heyrir undir tekjustýringu WOW air.

SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU

WOW air leitar að tölfræðilegum snillingi með brennandi 
áhuga á flugi og flugstarfsemi. Í starfinu felst gagnaöflun, 
greining og fleiri æsispennandi verkefni. Ertu með 
skilyrðislausa ást á Excel og gott keppnisskap? 
Þá erum við mjög líklega að leita að þér.

LAUNAFULLTRÚI

Við leitum að ofurnákvæmum og samviskusömum 
reynslubolta í launavinnslu. Starfið felur meðal annars 
í sér vinnslu launabókhalds, útreikninga og skilum á 
opinberum gjöldum ásamt samskiptum við aðila innan- 
og utanhúss. Finnst þér gaman að vinna með tölur? 
Vertu þá í bandi!
 

Vegna aukinna verkefna leitum við að framúrskarandi  fólk i  t i l  að s lást  í  WOW hópinn.

WOW ÞÚ! VERTU MEMM!
SPENNANDI STÖRF Í  BOÐI HJÁ WOW AIR

Tekið er á móti umsóknum í gegnum www.wowair.is/starf til 21. febrúar. Þar er jafnframt að finna frekari upplýsingar um störfin.

SMIÐIR OG PÍPARAR 
ÓSKAST 

Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir  
SMIÐUM OG Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Húsasmíði og  
Pípulagna, þar sem verkefni eru afar fjölbreytt og spenn
andi.
 
Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög, verk
fræðistofur og fasteignafélög. Verkefnastaða er góð og 
verkefnin áleitin.
 
Hjá fyrirtækinu starfa auk Smiða og pípara, múrarar og 
málarar, sem hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína  
á viðeigandi sviðum.
 
Umsækjandi þarf að vera menntaður Smiður/Pípari, 
áhugasamur um að auka getu sína og færni á sviði endur
bóta. Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðar
manna sem vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. Hver 
og einn iðnaðarmaður hefur yfir að ráða bíl, sem búinn er 
verkfærum til flestra verka.
 
Starfsandi, umhverfi, og hlunnindi eru einkar góð.  
Viðskiptavild fyrirtækisins og orðspor, gera þar fyrir utan 
starfsumhverfið þægilegt og hvetjandi. Aðstaða fyrir
tækisins er mjög góð og verkefnaferli byggir á rúmlega 
16 ára reynslu á sviði framkvæmda.
 
Starfsmannafélag er afar virkt.
 
Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband 
við Björgvin 8977983 eða retturmadur@gmail.com

Vatnstjon.is 
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Aðstoðarmaður í bakarí óskast.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst, 
vinnutími frá 5:00 til 13:00 og aðra hverja helgi.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára. 
Gerðar eru kröfur um bílpróf og 
hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is 
merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

byko.is

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar n.k. og sótt er um starfið á www.byko.is.
Nánari upplýsingar veita Rúnar Gunnlaugsson, verslunarstjóri Breidd, runar@byko.is og
Renzo Gústaf Passaro, verslunarstjóri Timburverslunar, renzo@byko.is

STARFSSVIÐ:
Starfið felur í sér afgreiðslu og tiltekt pantana í timburverslun. Viðkomandi þarf að vera í 
samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og einstaklinga í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR:
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lyftarapróf er kostur. Viðkomandi þarf að vera stundvís, jákvæður og heiðarlegur.

STARFSMAÐUR Í TIMBURVERSLUN

STARFSSVIÐ:
Starfið felur í sér almenna sölu og ráðgjöf til viðskiptavina á ljósum, ljósaperum  
og raflagnaefnum.

HÆFNISKRÖFUR:
Við leitum að öflugum og drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund og góða hæfni  
í mannlegum samskiptum. Nauðsynlegt er að hafa brennandi áhuga á hönnun og lýsingu.  
Góð þekking og skilningur á rafmagni og raflagnaefni er kostur. Viðkomandi verður að  
hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni ásamt því að búa yfir stundvísi, jákvæðni  
og heiðarleika.

SÖLUMAÐUR Í LJÓSA- OG RAFMAGNSDEILD

STARFSMAÐUR Í ÁRSTÍÐADEILD
STARFSSVIÐ:
Starfið felur í sér almenna sölu og ráðgjöf til viðskiptavina á árstíðatengdum vörum, s.s.  
grillum, sláttuvélum, garðverkfærum og plöntum.

HÆFNISKRÖFUR:
Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur ásamt grænum fingrum og brennandi  
áhuga á garðvinnu. Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt jákvæðni og ríkri þjónustulund. 
Viðkomandi verður að hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni ásamt því að búa yfir 
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

við erum að 
leita að þér!
SPENNANDI TÆKIFÆRI Í BYKO BREIDD

fagmennska - dugnaður 
lipurð - traust

Markaðstjóri
STARFSSVIÐ
• Hafa umsjón með markaðsmálum og markaðssetningu vörumerkja fyrirtækisins.
• Ritsýra og hafa umsjón með auglýsingum, vefsíðu, vefverslun, útgáfu fréttabréfa og örðu markaðsefni.
• Viðburðastjórnun og önnur tilfallandi verkefni
• Samskipti við erlenda birgja
• Umsjón með sölu- og markaðsáætlunum

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af markaðsmálum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á starfrænni markaðssetningu
• Myndvinnslukunnátta er æskileg

Æskileg er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Fullum trúnaði er heitið.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 21.febrúar.

Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár

Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir  
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.

Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvu- 
kunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.

Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni 
í afleysingu í eitt ár.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is  
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is

Lögmenn Laugardal óska eftir 
löglærðum fulltrúa til starfa. Gott 
starfsumhverfi og mikil reynsla. 
Umsækjandi þarf að hafa 
lögmannsréttindi og reynsla af 
málflutningi er æskileg. Óskað er eftir 
einstaklingi sem er jákvæður og 
hugmyndaríkur og með framúrskarandi 
samskiptahæfni. 
Umsóknir sendist á johann@llaw.is, 
fyrir 15. febrúar nk.

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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VERKEFNASTJÓRI
Vegna aukins fjölda verkefna óskum við eftir að ráða byggingaverk-
fræðing eða tæknifræðing til framtíðarstarfa við að stýra bygginga-
verkefnum á vegum fyrirtækisins á Íslandi. Starfsstöð yrði í Reykjavík.

Helstu verkefni:

• Verkefnastjórnun
• Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka og birgja.
• Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka.
• Tilboðsgerð og verkefnaöflun

Hæfniskröfur:

• Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræðingur. 
• Reynsla er kostur.
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
• Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir sendist á gylfi@javerk.is. Nánari upplýsingar veitir Gylfi í 
síma 860 1707. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

KRANAMAÐUR
Óskum eftir að ráða kranamann til framtíðarstarfa á vökvabómukrana 
með um og yfir 100 tonna lyftigetu. Aðalstarfsstöð á Selfossi. Starfið 
felst í þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins og jafnframt þjónustu 
við eigin byggingarverkefni.

Hæfniskröfur: 

• Full réttindi til að stjórna stærri vökvabómukrönum.
• Meirapróf og réttindi til að aka vörubílum með vögnum og geta 

til að vinna á vörubílum með krönum.
• Skilyrði að viðkomandi sé íslenskumælandi. 
• Þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á kristjan@javerk.is Nánari upplýsingar veitir 
Kristján í síma 891 8888. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál.

JÁVERK er 24 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki sem jafnframt rekur 
kranaleigu. Starfsmenn eru um 120 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust. 
JÁVERK leggur mikla áherslu á umhverfis, öryggis og gæðamál. JÁVERK leggur 
áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem sýna frumkvæði 
og sjálfstæði í vinnu.

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé 
með því besta sem þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmannafélagið er mjög 
virkt og stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum. JÁVERK er með 
skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausa til umsóknar stöðu almenns  
hljóðfæraleikara í horndeild frá og  
með ágúst 2016.

Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016. 
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjöl-
um, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur  
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).

Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti 

kafli) 

2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án 
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447 
eða nr. 4 KV495

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti tveimur 
vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á vef-
svæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra 
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Hornleikari 
óskast 

www.sinfonia.is  »  545 2500

Miðborg óskar eftir fasteignasala.
Óskað er eftir duglegum einstaklingi sem er
heiðarlegur, hugmyndaríkur og á gott með 
mannleg samskipti. Gott starfsumhverfi og mikil 
reynsla. Umsóknir sendist á johann@midborg.is, 
fyrir 15. febrúar nk.



Volcaho Huts óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og hugmyndaríkan kokk ásamt starfsfólki í eldhús

Kokkur er ábyrgur fyrir rekstri eldhúss og 
þjónustu við viðskiptavini á veitingastað 
LavaGrill Restaurant & Bar. Kokkur ber 
ábyrgð á framreiðslu máltíða, samskiptum 
við birgja auk verkstjórnar í eldhúsi. 

Ráðningartími er frá byrjun maí til loka 
september. 

Starfslýsing

Kokkur og aðstoðarfólk í eldhúsi vinnur samkvæmt vaktafyrirkomulagi með góðum fríum 
á milli vakta. Volcano Huts sér um húsnæði fyrir starfsfólk á vinnutíma.
   
Ef þú ert kokkur eða hefur áhuga á að starfa sem aðstoðarmaður kokks og langar að  
upplifa sumarstarf á einstökum stað þá langar okkur að sjá umsókn frá þér.

Umsóknir merktar „kokkur“ eða „aðstoð í eldhúsi“ ásamt ferilskrá og upplýsingum  
um umsagnaraðila sendist á job@volcanohuts.com fyrir 22. febrúar 2016.  
Öllum umsækjendum verður svarað. 

Volcano Huts er þjónustufyrirtæki í Húsadal í Þórsmörk sem býður 
upp á gistingu og veitingar fyrir hópa og einstaklinga.  
 
Þórsmörk er ævintýraheimur göngufólks og náttúruunnenda  
á öllum aldri. Landslagið er ægifagurt og mótast af samspili  
eldfjalla, jökla, skóga og jökuláa sem móta útsýnið til allra átta.
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Ert þú framúrskarandi kokkur?

Volcano Huts óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og hugmyndaríkan kokk ásamt starfsfólki í eldhús

Einnig óskum við eftir umsóknum um störf 
aðstoðarfólks í eldhúsi sem getur unnið 
með kokki og leyst hann af í vaktafríum. 

Ráðningartími er frá miðjum maí til  
byrjun september.

Nánari upplýsingar: volcanohuts.com | volcanohuts@volcanohuts.com | sími: 552 8300

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

Starfssvið
•  Umsjón með námsbrautinni í nánu samstarfi við
   forstöðumann BSc-náms í viðskiptafræði við Háskólann
    í Reykjavík
•  Kennsla í a.m.k. einu námskeiði
•  Samþætting námskeiða og verkefnavinnu
•  Umsjón með lokaverkefnavinnu nemenda
•  Tengiliður við fulltrúa atvinnulífs og þátttaka í kynningu
   á náminu í samvinnu við fyrirtæki, stofnanir, fagfélög og
   aðra hagsmunaaðila
•  Aðstoð við nemendur

Hæfniskröfur
•  MSc-gráða í  viðskiptafræði, sjávarútvegsfræði eða
    tengdum greinum
•  Reynsla af kennslu á háskólastigi og leiðsögn nemenda
   er æskileg
•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
    sjálfstæði í starfi

Haftengd nýsköpun
Umsjónarmaður námsbrautar í Vestmannaeyjum
Háskólinn í Reykjavík leitar að einstaklingi til að hafa umsjón með námsbraut fyrir diplómanám í haftengdri
nýsköpun í Vestmannaeyjum. Starfið felur í sér umsjón með námsbrautinni, faglegri framkvæmd kennslu og 
verkefnavinnu nemenda.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2016.
Nánari upplýsingar veita Hrefna Sigríður Briem (hrefnab@ru.is), forstöðumaður BSc-náms í viðskiptafræði, og Sigríður 
Elín Guðlaugsdóttir (ellasigga@ru.is), mannauðsstjóri Háskólans í Reykjavík. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í 
Reykjavík, radningar.hr.is. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með 
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á 
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir 
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 19. febrúar 2016

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.

Verslunarstjóri í Hríseyjarbúðinni

Hríseyjarbúðin auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila í 100 % starf til að sjá um  daglegan rekstur 
búðarinnar, póstafgreiðslu og póstútburð. 

Hríseyjarbúðin er stofnuð í júní 2015 er í eigu 55 einkaað-
ila og fyrirtækja. Í Hrísey er leik- og grunnskóli, íþróttahús 
og sundlaug, fiskvinnsla og fleiri smá fyrirtæki.  
Samfélagið er lítið en þar er kyrrð og fegurð.  
Hríseyjarferjan Sævar gengur alla daga vikunnar, 9 ferðir 
á dag og tekur siglingin aðeins 15. mínútur. 
 
Nánari upplýsingar um Hrísey má sjá á www.hrisey.is 

Áhugasamir sendi póst á hrisey@hrisey.net
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem  
umsækjandi rökstyður hæfni sína til rekstrar berist á  
netfangið hrisey@hrisey.net   
Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016.

Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár

Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir  
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.

Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvu- 
kunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.

Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni 
í afleysingu í eitt ár.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is  
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602
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Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  516 6000  •  veitur.is

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

Sumarstörf
Við veitum þér gott sumarstarf

Í boði eru eftirfarandi störf:
• Garðyrkja
• Flokksstjórn garðyrkju
• Vinnuflokkar raf- og vatnslagna
• Innmælingar
• Sérverkefni fyrir verk- eða tæknifræðinema

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, 
starf.or.is/veitur/ þar sem nánari upplýsingar um störfin 
er að finna. Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störfin í 
netfanginu starf@veitur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2016.

Við hvetjum jafnt stelpur sem stráka 
til að sækja um

Við leitum að rösku, jákvæðu og þjónustulunduðu 
fólki í fjölbreytt sumarstörf. Umsækjendur þurfa 
að vera fæddir 1999 eða fyrr.
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf mannauðsstjóra. 
Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra rekstrar og upplýsingatækni, en sviðið er stoðsvið fagsviða safnsins.  
Mannauðsstjóri situr í framkvæmdaráði safnsins og tekur þátt í almennri stefnumótun. Hann ber ábyrgð á fram-
kvæmd og eftirfylgni mannauðsmála, s.s. starfsþróun og fræðslu, ráðningum, kjaramálum og velferðarmálum, og 
veitir stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning.

Helstu verkefni
• Náið samstarf við landsbókavörð og sviðs stjóra   
   um mannauðstengd mál
• Ábyrgð á launavinnslu, kjaramálum og 
   framkvæmd stofnanasamninga
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu 
• Umsjón með ráðningum, starfslýsingum,
   starfsmati og frammistöðumati
• Umsjón með innri vef og starfsmanna handbók
• Eftirlit með vinnuyfirlitum, fjarvistum og 
   orlofstöku
• Önnur verkefni sem tengjast innra starfi        
   safnsins

Menntunar– og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af mannauðsstjórnun og helstu 
   verkefnum æskileg
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun 
   þeirra er æskileg
• Reynsla af launavinnslu og Vinnustund er kostur
• Mjög mikil færni í mannlegum samskiptum
• Mikil tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
   upplýsinga

Mannauðsstjóri

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is) 

og Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni (edda@landsbokasafn.is)

Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.  
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

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

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  Safnið er í forystu um öflun, 
varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. Í safninu starfa 80 manns.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is



| AtvinnA | 13. febrúar 2016  LAUGARDAGUR26

�����������������������������������������
��	��������������������	��

��������������
�����������������

MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.  
Við leitum nú að hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni með áherslu á þjónustukannanir og 
vinnustaðagreiningar.
Verkefni sérfræðinga eru meðal annars:
• Mótun og uppsetning rannsóknaverkefna 
• Framsetning og kynning rannsóknarniðurstaðna
• Umsjón með gagnaöflun
• Samskipti við viðskiptamenn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa mjög góða ritfærni og íslenskukunnáttu
• Háskólamenntun með áherslu á rannsóknaraðferðir félagsvísinda  
  (s.s. á félagsvísindasviði eða í viðskiptafræði)
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Starfið krefst haldgóðrar þekkingar á SPSS og Excel

Öllum umsækjendum er heitið fullum trúnaði.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar.
Umsóknir sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á olafur@mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32 / 108 Reykjavík / www.mmr.is

Sérfræðingar á sviði 
markaðsrannsókna

Við leitum að rafvirkja
eða rafeindavirkja

Starfssvið
Í starfinu felst daglegur rekstur á vélbúnaði Fjarskiptastöðvarinnar ásamt bilanagreiningu og 
útskiptingu bilaðra íhluta. Einnig mun viðkomandi sinna fyrirbyggjandi viðhaldi á búnaði og sjá um 
almenna umhirðu búnaðar og mælitækja. Unnið er á tvískiptum vöktum og mun viðkomandi ýmist 
starfa á dag- eða næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun
• Víðtæk starfsreynsla
•  Rík þjónustulund og go� viðmót
•  Góð enskukunná�a, í ræðu og riti
•  Hreint sakavo�orð

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna. Það verður ráðið í þessa stöðu þegar 
ré�ur einstaklingur finnst. Það er því ekki um eiginlegan umsóknarfrest að ræða heldur eru 
umsækjendur kallaðir inn e�ir því sem við á. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
radningar@advania.is / 440 9000.

Advania óskar e�ir að ráða rafvirkja eða rafeindavirkja við Fjarskiptastöðina í 
Grindavík. Starfið er tímabundið til sex mánaða en möguleiki er á föstu starfi að 
þeim tíma loknum.

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir 
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er 
�ölskylduvænn vinnustaður. Fyrirtækið hefur öfluga jafnré�isstefnu og virka 
samgöngustefnu. Í Fjarskiptastöð Advania í Grindavík starfa um 15 manns.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausa til umsóknar stöðu almenns  
hljóðfæraleikara í horndeild frá og  
með ágúst 2016.

Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016. 
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjöl-
um, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur  
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).

Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti 

kafli) 

2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án 
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447 
eða nr. 4 KV495

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti tveimur 
vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á vef-
svæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra 
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Hornleikari 
óskast 

www.sinfonia.is  »  545 2500

Miðborg óskar eftir fasteignasala.
Óskað er eftir duglegum einstaklingi sem er
heiðarlegur, hugmyndaríkur og á gott með 
mannleg samskipti. Gott starfsumhverfi og mikil 
reynsla. Umsóknir sendist á johann@midborg.is, 
fyrir 15. febrúar nk.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraflutningamaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201602/230
Starfsm.í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201602/229
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201602/228
Starfsm. í þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201602/227
Vélvirki/bifvélavirki Vegagerðin Reyðarfjörður 201602/226
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201602/225
Fisksjúkdómafræðingur Tilraunastöð HÍ í meinafræði Reykjavík 201602/224
Mannauðsstjóri Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201602/223
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201602/222
Yfirlögfræðingur Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201602/221
Lögfræðingar Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201602/220
Deildarstjóri heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201602/219
Fagstjóri sálfræðiþjónustu Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201602/218
Sérfr. í samgönguvirktardeild Samgöngustofa Reykjavík 201602/217
Sérfræðingur í upplýsingavinnslu Samgöngustofa Reykjavík 201602/216
Fulltrúi í þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201602/215
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild öldrunar Reykjavík 201602/214
Starfsmaður í safnbúðum Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201602/213
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201602/212
Sjúkraliði, heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201602/211
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201602/210
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/209
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201602/208
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201602/207
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/206
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/205
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/204
Ritari á rannsóknarst., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/203
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/202
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/201
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/200
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/199
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/198
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/197
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/196
Starfsm. í eldhús, tímabundið Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/195
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201602/194
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201602/193
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201602/192
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201602/191
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201602/190
Deildarlæknir Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201602/189
Lífeindafræðingur Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201602/188
Sumarstörf - Aðst.læknar/nemar Landspítali, geðsvið Reykjavík 201602/187
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201602/186
Starfsfólk, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201602/185
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/184
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/183
Þjóðgarðsvörður Vatnajökulsþjóðgarður Ásbyrgi 201602/182
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/181
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201602/180
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201602/179
Verkefnastjóri Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201602/178
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201602/177

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

NEMI Í VÉLVIRKJUN 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Nám í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK
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FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ 
VINNUEFTIRLITINU
 • Deildarstjóri tæknideildar

 • Eftirlitsmaður í véla- og tækjaeftirliti

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is
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Óskum eftir að ráða duglega og samvisku-
sama starfsmenn til starfa sem fyrst í sölu 
á vörum okkar
Í starfinu felst að selja vörur okkar og þjónusta viðskiptavini fyrirtækis-
sins á Reykjavíkursvæðinu ásamt sölumennsku um landið.

Reynsla af sölumennsku eða iðnmenntun æskileg en ekki nauðsynleg.

Hagi ehf sérhæfir sig í vel þekktum vörumerkjum fyrir iðnaðinn m.a. 
frá HILTI, Snickers Workwear (vinnuföt) og Honeywell (öryggisvörur).

Vinsamlegast sendið umsóknir á póstfangið atvinna@hagi.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristján eða Óskar  
í síma 414-3700.

HAGI ehf Stórhöfði 37, 110 Reykjavík

Sölumenn 
óskast til starfa

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

Þjónustuver Kópavogsbæjar 
óskar eftir þjónustufulltrúa

Helstu verkefni
Starfsmaður í þjónustuveri sinnir móttöku og almennri 
þjónustu viðskiptavina, símsvörun og upplýsingamiðlun fyrir 
bæjar skrifstofur Kópavogs, í samræmi við skilgreint hlutverk 
þjónustuvers. Þjónustufulltrúi tekur virkan þátt í vinnu við 
skráningu, uppfærslu og miðlun upplýsinga til viðskiptavina.

Menntunar og hæfniskröfur
• Færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
• Stúdentspróf eða sambærilegt nám.
• Þekking og reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
• Góð tölvufærni.
• Góð íslenskukunnátta og enskukunnátta er nauðsynleg.
• Góð pólskukunnátta er kostur.
• Sjálfstæði, samviskusemi og góð þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Hrönn Hauksdóttir, 
þjónustustjóri Þjónustuvers eða Ingimar Þór Friðriksson, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar í síma 441 1111. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netföngin sigurbjorg@kopavogur.is 
eða ingimar@kopavogur.is. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 160989Þjónustuver Kópavogsbæjar 
sinnir móttöku fyrir íbúa, 
símsvörun og margvíslegum 
verkefnum í samvinnu 
við starfsmenn bæjarins. 
Þjónustuverið kappkostar að 
veita stofnunum bæjarins og 
íbúum eins góða þjónustu 
og mögulegt er. Þjónustan 
er afar fjölbreytt, enda heyra 
stórir málaflokkar undir 
bæjarfélagið. 
Frekari upplýsingar um 
verkefni Kópavogsbæjar er 
að finna á www.kopavogur.is. 

kopavogur.is

VIÐ ÓSKUM EFTIR YFIRÞJÓNI  Á VEITINGASTAÐ 
Viðkomandi þarf að hafa menntun og/eða reynslu sem 
þjónn, hafa áhuga og metnað fyrir því að fullkomna upplifun 
gesta Nauthóls. Vera jákvæður og skipulagur leiðtogi sem 
skarar framúr í mannlegum samskiptum. Framtíðarstarf.

ÞJÓNAR Í SAL ÓSKAST
Óskum eftir þjónum í sal. Um ræðir fullt starf og hlutastörf. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu, sé jákvæður, 
brosmildur og 25 ára eða eldri. Framtíðar– og sumarstörf.

VIÐ ÓSKUM EFTIR MATREIÐSLUKONU/MANNI
Ef þú hefur reynslu af - a la carte - þá ert þú rétti aðilinn í 
eldhústeymið okkar! Framtíðarstarf.

AÐSTOÐ Í ELDHÚSI
Óskum einnig eftir aðstoðarfólki í eldhús. Viðkomandi þarf 
að hafa reynslu og áhuga á matargerð. Framtíðarstarf. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn ásamt 
ferilskrá á saeunn@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

VÉLVIRKI 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK
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Ert þú lausnamiðaður 
og skipulagður leiðtogi?

Við leitum að forstöðumanni rekstraráhættudeildar 
á áhættustýringarsviði
Rekstraráhættudeild aðstoðar stjórnendur bankans við að ná markmiðum sínum, t.d. 
varðandi gæði þjónustu, ánægju viðskiptavina, rekstur og fylgni við lög og reglur.

Helstu verkefni rekstraráhættudeildar
 · Greining, þróun og skráning viðskiptaferla
 · Greining rekstrarfrávika og eftirfylgni með úrbótum
 · Samræming í gæða- og öryggismálum
 · Þróun og umsjón lykilmælikvarða fyrir rekstraráhættu í bankanum
 · Reglulegt RCSA sjálfsáhættumat viðskiptaeininga bankans
 · Að þróa og efla varnarlínurnar þrjár í innra eftirliti 

Starfssvið forstöðumanns 
 · Dagleg stjórnun rekstraráhættudeildar
 · Vinna með framkvæmdastjóra að stefnumótun áhættustýringar
 · Að fylgjast með löggjöf, stöðlum og bestu framkvæmd á sviði rekstraráhættustýringar
 · Efling liðsheildar og stuðla að starfsþróun starfsfólks 
 · Samskipti við eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar
 · Leiðtogahæfni, áræðni, drifkraftur og færni í stefnumótun
 · Skipulögð vinnubrögð, sköpunarkraftur og lausnamiðuð hugsun
 · Samskipta- og samstarfshæfileikar og hæfni til að byggja upp tengslanet
 · Reynsla af eftirlitsstörfum og stjórnun æskileg
 · Háskólanám á meistarastigi sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang 
iris.ragnarsdottir@arionbanki.is, sími 444 6064.
 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016. Fullum trúnaði er heitið og öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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  við hlutum nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Sérfræðingur á sviði stefnumótunar 
og fjármála

Utanríkisráðuneytið óskar að ráða sérfræðing til 
starfa á rekstrar- og þjónustuskrifstofu. Meðal verk-
efna skrifstofunnar eru fjármál og rekstur utanríkis-
þjónustunnar, þ.m.t. fjárlagagerð, framkvæmd fjár-
laga og áætlanagerð fyrir aðalskrifstofu ráðuneytisins 
og sendiskrifstofur. Hún hefur auk þess umsjón með 
bókhaldi, húsnæðismálum ráðuneytisins og send-
iskrifstofa, öryggismálum utanríkisþjónustunnar, 
fjarskiptamálum og tölvukerfum. Borgaraþjónusta 
ráðuneytisins og þýðingamiðstöð heyra einnig undir 
skrifstofuna. 
Framundan eru krefjandi verkefni í fjárhagsáætlana-
gerð og stefnumótun sem tengjast innleiðingu nýrra 
laga um opinber fjármál.

Starfssvið
• Stefnumótun og áætlanagerð í málaflokkum 
 ráðuneytisins í samstarfi við skrifstofur þess.
• Fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga
• Ritun greinargerða um fjármál og rekstur 
 ráðuneytisins og upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði skrifstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði og/eða 
 fjármálum og rekstri, meistaragráða er skilyrði
• Þekking á sviði áætlanagerðar, stefnumótunar og 
 markmiðasetningar
• Þekking í gerð fjármálaáætlana og greiningarvinnu
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýs-
 ingum með greinargóðum og skýrum hætti.
• Góð almenn tölvufærni, einkum í Excel
• Gott vald á íslensku og ensku, önnur tungumála-
 kunnátta er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt við-
 mót
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
 brögðum, auk hæfileika til að taka virkan þátt í 
 teymisvinnu.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Starfið er háð flutn-
ingsskyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga nr. 
39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Sérfræðingur, stefnumótun og fjármál, 2016“. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex 
mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).
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Starfið felst í viðhalds- og viðgerðaþjónustu á vörubíla- og 

vinnuvélaverkstæði Kletts. Verkstæðið er mjög vel tækjum

búið og er eitt það fremsta á sínu sviði í heiminum í dag.

Um er að ræða framtíðarstarf í traustu og öruggu umhverfi.

Hjá Kletti starfa um 75 manns við þjónustu og sölu á meðal

annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum

og Goodyear hjólbörðum.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við

Svein Símonarson í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is.

Okkur vantar bifvélavirkja, vélvirkja
eða einstakling með reynslu af 
vörubílaviðgerðum

VILTU VINNA MEÐ OKKUR?

We’re hiring!

OPERATIONS ENGINEER
We’re looking for a seasoned operations 
engineer with extensive experience in 
at least two of the following:

SOFTWARE DEVELOPER
We’re looking for a software developer with 
full stack experience, focusing on Python or 
Java. You may also be experienced with:

QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
We’re looking for someone who’s passionate 
about testing and quality, with an attention 
to detail and an understanding of the bigger 
picture. This role includes:

Greenqloud is a cloud software provider, focused on creating easy-to-use, comprehensive solutions for enterprises and other organizations that 
require high-quality software to manage their IT resources.

Embracing the belief that cloud shouldn’t be complicated or difficult to deploy, manage, or use, Greenqloud focuses on developing software 
that incorporates integration, design, and usability.  This vision of innovation is reflected in its premier infrastructure management offering, 
Qstack.  

For more information on our product visit www.qstack.com.

· VMware datacenter administration
· Linux administration including 
  virtualization with KVM or XenServer
· Network design and administration
· Workflow automation through scripting 
  and infrastructure optimization

· REST architecture
· Linux, including diving into the shell and 
  working the magic
· Working with GIT
· SQL
· Agile and Scrum methodologies
· Writing testable code

· Automation testing, integration tests and 
  scripting
· Improving processes and policies 
· Documentation
· Working across multiple teams

Experience with software development is a plus

We're a fast-growing, ambitious company in Iceland working to change the 
way the world thinks about infrastructure management. We work with multiple 
datacenters' worth of racks, public clouds, and HPC deployments, with partners 
such as HP, NetApp and WMware.

greenqloud.com/careers   |   qstack.com

OPERATIONS ENGINEER / DEVELOPER / QUALITY ASSURANCE 
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We value self-improvement, discipline, 
curiosity, and initiative

Strong communication skills in English

Please submit your application at 
greenqloud.com/careers in English 
by 21 February



Borgun óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í umsóknardeild 
Alþjóðasviðs. Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og 
hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við 
leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum 
eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Sérfræðingur 
á Alþjóðasviði

 Helstu verkefni

 Áreiðanleikagreiningar viðskipta

 Skráning umsókna

 Samskipti og þjónusta við erlenda 
 viðskiptavini

 Önnur tilfallandi verkefni

 Menntun og hæfniskröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi

 Framúrskarandi þjónustulund 
 og samskiptahæfileikar

 Reynsla af greiðslumiðlun kostur

 Mjög góð enskukunnátta í töluðu 
 og rituðu máli

 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 
 undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erna Lind Rögnvaldsdóttir, 
deildarstjóri umsóknardeildar, í síma 560 1636.  
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kopavogur.is

Upplýsingatæknideild 
Kópavogsbæjar
óskar eftir starfsmanni í notendaþjónustu

Þjónustufulltrúi í notenda- og tölvuþjónustu
Þjónustufulltrúi sinnir þjónustu beiðna, uppsetningu búnaðar, 
lagfæringu á útstöðvum og almennri notendaþjónustu í gegnum 
síma. Verkefnin eru fjölbreytt og stundum þarf að leysa verkefnin 
í samvinnu við utanaðkomandi sérfræðinga. Þjónustufulltrúi þarf 
að geta leiðbeint notendum og frætt þá um heppilegar leiðir við 
notkun upplýsingatækninnar. Framundan eru skemmtileg verkefni 
sem tengjast meðal annars aukinni notkun spjaldtölva og nýtingu 
skýjalausna eins og Office 365 í starfseminni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Færni í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Góð þekking á almennum notendatölvum og notendahugbúnaði
• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð hæfni
• Jákvæðni, áreiðanleiki og traust vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ingimarsdóttir, þjónustu
stjóri notenda og tölvuþjónustu eða Ingimar Þór Friðriksson, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar í síma 441 1111. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netföngin ingimar@kopavogur.is 
eða kristin@kopavogur.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

PIPAR\TBW
A • SÍA • 160988UT-deild Kópavogsbæjar 

sér um rekstur og þróun á 
upplýsingatækni allra sviða 
og stofnana Kópavogsbæjar. 
Helsti notendabúnaðurinn 
er Windows útstöðvar, iPad 
spjaldtölvur og Office-pakkinn 
en auk þess er í notkun 
fjöldi ólíkra lausna. Helstu 
hugbúnaðarlausnirnar eru 
MS NAV, SAP, OneSystems, 
Mentor, S5, Eplica og 
SharePoint.

Fiskeldisfræðingur eða starfsmaður 
með reynslu af fiskeldi
Eldisstöðin Ísþór í Þorlákshöfn óskar eftir fiskeldisfræðingi eða vönum fiskeldis-
manni til starfa. Starfsmaðurinn þarf að búa í nágrenni við Þorlákshöfn eða 
á Árborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur: Reynsla af fiskeldi, sjálfstæð vinnubrögð, áreiðanleiki.

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
Kristínu Helgadóttur starfsmannastjóra á umsoknir@fjardalax.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Eldisstöðin Ísþór / Nesbraut 25, 815 Þorlákshöfn 

Sumarstörf 
við landvörslu
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum 
sumar ið 2016 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn 
Snæfells jökul, Mývatnssveit, Suðurland og Friðland 
að Fjallabaki, Vesturland og sunnanverða Vestfirði.

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en 
starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu 
hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í 
október. 

Störf landvarða felast m.a. í að hvorki séu brotin 
ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúru
vernd, að veita upplýsingar og fræða gesti og 
sinna smærra viðhaldi.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, starfstímabil, 
svæðin og  hæfniskröfur  eru að finna á starfatorg.
is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi. 

Sótt er um störfin með því að fylla út rafrænt 
eyðublað sem er að finna í auglýsingunni á vef 
Umhverfisstofnunar. Umsóknarfrestur er til og 
með 22. febrúar 2016. Í umsókn þarf að koma fram 
hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangs
röðun þar um.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísa�örður 
Mývatn - Patreks�örður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 19. febrúar 2016

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.
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Sérfræðingur 
á Flugvallasviði í Reykjavík
Sérfræðingur á Flugvallasviði hefur eftirlit 
með ástandi mannvirkja í samvinnu við 
sérfræðinga fyrirtækisins, stýrir fram-
kvæmdaverkefnum og hefur umsjón með 
gerð útboðsgagna. Einnig felur starfið í sér 
fjárhagslegt utanumhald viðhalds- og 
nýframkvæmda flugmálahluta Samgöngu-
áætlunar og skýrslugerð um framkvæmdirnar.

Flugvallarstarfsmaður 
á Keflavíkurflugvelli
Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir 
og björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald 
flugvallarins og umhverfis hans og viðhald 
bifreiða og tækja.

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af mannvirkjagerð 
 og rekstri og viðhaldi mannvirkja
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 er kostur
• Réttindi byggingastjóra er kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, 
 frumkvæði og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Guðný Unnur Jökulsdóttir, 
gudny.jokulsdottir@isavia.is  

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi 
 og hálkuvörnum er kostur
• Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða 
 svipað) sem nýtist í starfi sem og 
 vinnuvélapróf eru einnig kostir
• Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir 
 og krafa er gerð um að standast
 læknisskoðun áður en störf hefjast

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri 
þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins. 
Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í 
dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir 
atvikum. Umsækjandi þarf að standast 
bakgrunnsskoðun Ríkislögreglustjóra 
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Guðjón Arngrímsson, 
gudjon.arngrimsson@isavia.is

Sérfræðingur 
í aðgerðagreiningu
Sérfræðingur aðgerðagreiningar hefur 
umsjón með öflun og vinnslu gagna til að 
bæta gæði og þjónustu við viðskiptavini 
Isavia, ásamt stuðningi við aðrar deildir 
á Keflavíkurflugvelli í umbótaverkefnum, 
rekstri og framkvæmdum. Sérfræðingur 
aðgerðagreiningar vinnur með hermunar- 
og bestunarkerfi Isavia ásamt tölulegri 
greiningu, tölfræði, líkindafræði og 
biðraðafræði til að veita nauðsynlegt 
framlag við ákvarðanatöku.

Hæfniskröfur:
• Verkfræðipróf, framhaldsmenntun 
 á sviði aðgerðagreiningar er kostur
• Reynsla af aðgerðagreiningu er kostur
• Þekking eða reynsla af straumlínu-
 stjórnun (e. lean)
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu
 og rituðu máli 

Umsóknarfrestur er til og með 
21. febrúar.

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

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.

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

Umsóknum þarf að fylg ja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir, 
audur.bjarnadottir@capacent.is, og Þóra Pétursdóttir, 
thora.petursdottir@capacent.is, hjá Capacent.  



Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Á Borg Restaurant eru fjölbreytt starfssvið í boði - allt frá a la carte, veislum, 
fundum, private dining og morgunverði. Borg Restaurant er staðsettur í einu 

sögufrægasta húsi landsins í hjarta borgarinnar.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu ferilskrá á atvinna@borgrestaurant.is. 

BORG RESTAURANT 
-AUGLÝSIR EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI-

MATREIÐSLUMÖNNUM
-bæði í undirbúning og keyrslu.

ÞJÓNUM Í VEITINGASAL OG Í VEISLUR

STARFSFÓLKI Í UPPVASK

ÞJÓNUM Í MORGUNVERÐ

Vestmannaeyjar
Til leigu 250 m2 á besta stað í bænum þar 

sem nú er rekinn veitingastaður.

Fyrir framan húsið er stór verönd sem 
nýtur sín vel á sólríkum dögum

Laust til afhendingar 1. maí, rétt áður en traffíkin byrjar í 
eyjum. Á síðast ári komu 300.000 manns til eyja.

Upplýsingar gefur Sigurjón í s: 898 6338 
eða á sp@teiknistofa.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is



Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030. 

Miðborgin. 
Landnotkun og sérstök ákvæði um starfsemi

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

Þann 11. febrúar 2016 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðra breytinga á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, er varða stefnumörkun um þróun miðborgarinnar. Megin tilgangur verkefnisins er að 
endurmeta heildrænt stefnuákvæði um miðborgina í ljósi þróunar undanfarinna ára, einkum varðandi uppbyggingu 
ferðaþjónustu. Einnig er markmiðið að endurskoða ákvæði sem gilda um starfsemi við einstakar götuhliðar og almennt 
að gera stefnumörkun um miðborgina skýrari og markvissari. Fyrirhugaðar breytingar varða einkum svæðið sem 
skilgreint er sem miðborg (Ma1, M1b, M1b) í aðalskipulaginu en geta einnig fjallað um aðliggjandi svæði. Með vísan til 
1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is). 
Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is 
fyrir 1. mars 2016. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Velferðarsvið

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til forvarna- 
rverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er að sækja um 
styrki til verkefna í einstökum hverfum eða almennt í borginni.  
Hverfisráð veita styrki til verkefna í hverfum, en velferðarráð til 
almennra forvarnarverkefna í borginni.

Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og 
stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.   

Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta ekki 
sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar í verk-
efnum sem aðrir sækja um styrk til. 

Sótt er um styrkinn á heimasíðu sjóðsins:
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 

Þar er einnig hægt að nálgast úthutunarreglur forvarnarsjóðs.

Opnað er fyrir umsóknir 15. febrúar kl. 12:00 og er umsóknar-
frestur til miðnættis 15. mars 2016. 

Alls eru 10 milljónir króna til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum 
árið 2016.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja félags-
auð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða veittir til 
verkefna sem styðja: 

• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og fyrirtækja í þágu 

forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem borgarstjórn 

setur hverju sinni

Forvarnarsjóður Reykjavíkur

Nánari upplýsingar er  
að finna á heimasíðu VM, 
www.vm.is, þar sem nálgast 
má umsóknareyðublöð og 
nánari upplýsingar.

Sjóðurinn veitir tvennskonar styrki
n Til rannsóknarverkefna sem tengjast  
vinnu-umhverfi eða aðbúnaði félagsmanna 
VM og þróun námsefnis og kennsluaðferða  
til menntunar þeirra.

n Til ýmiss konar brautryðjenda- og  
þróunarstarfs sem hefur samfélagslegt  
gildi, menningarstarfsemi eða listsköpunar.

n Einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna- og 
menntastofnanir geta sótt um styrk úr sjóðnum.

Umsóknir berist Akki, Styrktar- og menningar- 
sjóði VM, eigi síðar en 14. mars 2016.

auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum

VM-Félag Vélstjóra  
og MálMtækniManna 

Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík 
575 9800   -   www.vm.is Landsfélag í vél- og málmtækni

EINSTAKT TÆKIFÆRI!
TIL SÖLU FYRIRTÆKI Í FRAMLEIÐSLU OG PÖKKUN Á 

MATVÆLUM MEÐ 5 STÖÐUGILDI. ÖFLUGT FYRIRTÆKI 
MEÐ MIKLA MÖGULEIKA. SALA OG DREIFING TIL HELSTU 
VERSLANAKEÐJA OG MÖTUNEYTA. REKSTUR SEM GÆTI 

HENTAÐ TVEIMUR EÐA FLEIRI EINSTAKLINGUM.  

Sendið fyrirspurn með upplýsingum um nafn heimilisfang, 
kennitölu og símanúmeri á: matvara777@gmail.com

LÓÐ FYRIR 
VEITINGAHÚS VIÐ ARNARNESVOG
Skilmálar umsóknar

ALMENNT
Garðabær auglýsir eftir umsóknum frá áhugasömum aðilum til að byggja og starfrækja veitingahús á lóð 
við Arnarnesvog. Lóðin er við Ránargrund og er 4.089 m² að stærð og er heimilt að byggja á henni 
veitingahús sem er allt að 500 m² að stærð. 

Lóðin er á góðum útsýnisstað við Arnarnesvog og í góðum tengslum við útivistarsvæði Sjálandshverfis og 
Arnarneslækjar og við hjóla- og göngustígakerfi milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Um nánari 
skipulagsskilmála lóðarinnar er vísað til meðfylgjandi skipulagsuppdrátta á gardabaer.is.

Verð fyrir byggingarrétt er kr. 19.194.568 (miðað við febrúar 2016). Gatnagerðagjöld eru innifalin.

UMSÓKN
Umsóknum skal skilað til þjónustuvers Garðabæjar í Ráðhúsinu, Garðatorgi 7 í síðasta lagi kl. 14:00 
föstudaginn 27. febrúar 2016.

Með umsókn skal skila eftirtöldum gögnum:
Upplýsingar um umsækjanda
 • Fullt nafn umsækjanda og kennitala
 • Ef um fyrirtæki er að ræða skal útskrift úr hluthafaskrá fylgja
 • Upplýsingar um fjárhag umsækjanda (t.d. í formi útskriftar frá Creditinfo)
Greinargerð um væntanlegan veitingarekstur
 • Lýsing á hugmyndum um starfsemi veitingastaðar
 • Rekstrar- og fjármögnunaráætlun vegna veitingarekstrar
 • Áætlun um framkvæmdir sem sýnir tímasetningar megináfanga í uppbyggingu veitingastaðar
Hugmyndir um byggingu
 • Lýsing á hugmyndum um gerð og útlit byggingar, studd með skissum eða myndum sem gefa   
  mynd af væntanlegu húsi, veitingaaðstöðu o.fl. og þeirri stemningu sem umsækjandi hyggst 
  ná í aðstöðunni
 • Fjárfestingaráætlun, þ.e. hugmyndir um stofnkostnað og fjármögnun byggingar

GJÖLD AF LÓÐ
Gatnagerðargjöld af lóðinni eru kr. 9.597.284 (miðað við febrúar 2016) miðað við að byggt verði 
500 m² hús.

MAT UMSÓKNA
Garðabær mun meta umsóknir með eftirfarandi hætti:
 1. Fjárhagslegur styrkur umsækjanda, þ.e. fjárhagslegt bolmagn til þess að standa undir 
  fjárfestingu og rekstri
 2. Mat á hugmyndum um fyrirkomulag byggingar
 3. Raunhæfni hugmynda um uppbyggingu, fjárfestingu og rekstur veitingastaðar 

VIÐRÆÐUR
Umsækjendum, sem þess óska,  verður boðið til viðræðna um nánari skýringar á umsókn sinni og 
hugmyndum um uppbyggingu. Umsækjendur, sem boðið verður 
til viðræðna, verða valdir þannig að fyrst verður fjárhagslegt 
bolmagn þeirra skv. lið 1 í mat umsókna metið og síðan verður 
umsóknum raðað í samræmi við matsliði 2-3. 

Að loknum þessum viðræðum verður leitað samninga við einn 
úr hópi þessara umsækjanda.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Rekstur bill.is og hjól.is er til sölu

• Öflug bílasala og hjólasala á besta stað.
• Blasir við fjölförnustu götu Íslands.
• 550 m2 sýningarsalur og 70-100 bíla plan. 
• Langur leigusamningur.
• Mjög góð framlegð.
• Selst saman eða í sitt hvoru lagi.
• Verð 20 milljónir.

Frekari uppl. birnir@bill.is

Save the Children á Íslandi

Útboð
Kjósarveitur ehf. óska eftir tilboðum í vinnu við  
hitaveitulagnir sem leggja á frá borholum við 
Möðruvelli að bæjum og frístundahúsasvæðum 
í Kjós  á árunum 2016 og 2017.  

Úboðið nefnist:
Kjósarveitur hitaveita 2016-2017

Vinnuútboð

Útboðið skiptist í þrjá sjálfstæða verkhluta og er 
heimilt að skila inn tilboði í einn eða fleiri hluta þess. 

1. Lögn stofnlagna úr stáli frá borholum við  
Möðruvelli
Stálpípur DN 25 – DN 50    5,2 km
Stálpípur DN 65 – DN 80  12,4 km
Stálpípur DN 100 – DN 125  17,0 km
Stálpípur DN 150 – DN 200    7,7 km
Ídráttarrör gagnaveitu     45 km

2. Lögn dreifikerfa á frístundahúsasvæðum
Stálpípur DN 40 – DN 65    2,1 km
PEX 20/77 – 32/77   21,7 km
PEX 40/90     2,0 km
PEX 50/110    3,6 km
PEX 63/125    2,7 km
Ídráttarrör gagnaveitu  135 km

3. Lögn dreifikerfis utan frístundahúsasvæða
PEX 20/77 – 32/77   28,9 km
PEX 40/110     7,1 km
PEX 50/125    4,5 km
PEX 63/140    2,7 km
Ídráttarrör gagnaveitu    88 km

Öllum verkhlutum skal að fullu lokið fyrir  
1. desember 2017.

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 hjá Stoð ehf. 
verkfræðistofu Aðalgötu 21 Sauðárkróki frá og 
með miðvikudeginum 17. febrúar2016. 
Sími 453 5050, netfang thorvaldur@stodehf.is

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Kjósarveitna ehf. 
Ásgarði í Kjós, kl. 11.00 þriðjudaginn 8. mars 2016.
    
     

Kjósarveitur ehf.

HÚSNÆÐI MEÐ VISTARVERUM 
FYRIR ALLT AÐ 100 HÆLISLEITENDUR 

ÓSKAST TIL LEIGU 
FYRIR ÚTLENDINGASTOFNUN

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

20262 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælis-
leitenda. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 12 
mánaða með möguleika á framlengingu til 12 mánaða.
 
Leitað er að húsnæði fyrir allt að 100 einstaklinga. Um er 
að ræða 40 - 60 herbergi fyrir 1 – 2 einstaklinga og 8 - 10 
íbúðir fyrir 2 – 4 einstaklinga. Miða skal við að u.þ.b. 40 
- 50 einstaklingar verði á sama stað. Til staðar skal vera 
lokað rými fyrir öryggisvörð og eftirlitskerfi.
 
Gerð er krafa um að húsnæði sé á höfuðborgarsvæðinu 
eða nálægum sveitarfélögum þó eigi fjær en um 50 km 
frá Reykjavík (miðbær). Húsnæði skal vera í göngufæri 
við matvöruverslanir/verslanir og grunnskóla og nálægt 
almenningssamgöngum þannig að íbúar geti auðveld-
lega nálgast ýmsa afþreyingu s.s. bókasöfn, sundstaði 
o.fl.
 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla er aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is.
 
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrir-
hugaðri starfsemi, afhendingatíma, staðsetningu og 
aðkomu.
 
Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20262 skulu sendar á 
netfangið ¬ utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út fimmtudaginn 
25. febrúar 2016, en svarfrestur er til og með mánu-
dagsins 29. febrúar.
 
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 3. mars 
2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20262 – Leiga á húsnæði fyrir 
vistarverur hælisleitenda.
 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 
6. gr.
 
Tilboðsgögn skulu m.a. innihalda upplýsingar um:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við  
 á með tilliti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í  
 nálægum byggingum – einnig með tilliti til  
 öryggissjónarmiða. 

 

ÚTBOÐ KRA/THR/BAK-01
Tengivirki Landsnets - 

Krafla, Þeistareykir, Bakki
Byggingavirki

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og 
fullnaðarfrágang fyrir þrjú  ný tengivirki á Norðausturlandi. 
Staðsetning tengivirkja er við Kröflu , Þeistareykji og á Bakka. 

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu tengivirkja fyrir 
háspennurofabúnað, spenna, stjórnbúnað og hjálparkerfi.  
Hvert tengivirki er einnar hæðar sambyggt stálgrindarhús fyrir 
220 kV rofabúnað og staðsteypt stjórnrými. Staðsteypt spen-
narými verða fyrir tengivirkin í Kröflu og á Bakka. 

Helstu verkliðir eru:
• Grafa og fylla fyrir húsi, lögnum og plönum og aðkomuvegi.
• Leggja jarðskautskerfi í steypu og jörð.
• Steypa sökkla,veggi, undirstöður og olíuþrær spennarýma 
  og steypa upp stjórnbúnaðarhús og spennarými.
• Reisa stálgrindarhús yfir 220 kV rofasal.
• Leggja lagna-, loftræsi-, og rafkerfi fyrir húsin.
• Fullnaðarfrágangur utan- og innahúss
• Fullnaðarfrágangur á lóð og plönum

Helstu magntölur eru:

  KRA THR BAK Alls
Gröftur [m3] 2.300 4.500 3.800 10.600
Burðarfyllingar [m3] 1.500 3.000 2.200 6.700
Steinsteypa [m3] 560 400 760 1.720
Járnbending [kg] 48.000 32.000 63.000 143.000
Mótafletir [m2] 2700 1.800 3.400 7900
Stálgrindur húsa[kg] 55.000 232.000 122.000 409.000
Gólffletir (nettó) [m2] 580 1.550 1.050 3.180
Holplötur  380 145 425 950

Útboðsgögn er hægt að nálgast rafrænt frá 15. febrúar. 
Tilboðum skal skila fyrir kl. 14.00, 18. .mars 2016. 

Nánari upplýsingar er að finna á www.utbodsvefur.is og 
www.landsnet.is

Menningarsjóður Íslands  
og Finnlands

Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands og 
Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga, 
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta orðið 
til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði menn-
ingar, lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.

Vakin er athygli á að árið 2017 verða 100 ár liðin frá 
því að Finnland öðlaðist sjálfstæði. Af  því tilefni mun 
sjóðurinn sérstaklega líta til umsókna sem tengjast 
finnskum menningarverkefnum á Íslandi og sem tengj-
ast 100 ára afmæli Finnlands. 

•	 Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr 
sjóðnum  vegna verkefna sem eru fyrirhuguð á 
síðari hluta ársins      2016 og fyrri hluta ársins 
2017. 

•	 Frestur til að leggja inn umsóknir um styrki 
úr sjóðnum vegna þessa tímabils rennur út 31. 
mars 2016. 

•	 Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, 
dönsku eða norsku. 

•	 Einungis er hægt að sækja um rafrænt; á www.
hanaholmen.fi. 

•	 Fyrirspurnir vegna umsókna má senda á: fond-
erna@hanaholmen.fi

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

Almennir félagsfundir 
MATVÍS
MATVÍS boðar til almennra félagsfunda:

• Í Reykjavík á Stórhöfða 31 þriðjudaginn 16. febrúar  
kl. 15:30 

• Á Akureyri, Icelandair Hótel Akureyri miðvikudaginn
  17. febrúar kl. 15:30

Málefni á fundina eru
1. Kynning á nýgerðum kjarasamningi
2. Einn réttur ekkert svindl!
3. 20 ára afmæli MATVÍS
4. Önnur mál

Einni klukkustund fyrir almennu  fundina er starfmönnum 
sveitarfélaga boðið á sérstakan fund til þess að ræða  
um starfsmat hjá sveitarfélögunum.
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ÚTBOÐ
BYLTA, ÍÞRÓTTAHÚS Á BÍLDUDAL

STÆKKUN

Dagsetning opnunar: 3.mars 2016  kl. 14:00
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í verkið 
„Bylta, íþróttahús á Bíldudal - stækkun“. 

Um er að ræða viðbyggingu við núverandi búnings
aðstöðu íþróttahússins Byltu á Bíldudal.  Húsið er lengt 
til sitthvorrar áttar, í öðrum endanum er salerni fyrir 
tjaldsvæði og líkamsræktaraðstaða, í hinum endanum er 
aðstaða fyrir lækni. 
Rífa skal niður steyptan vegg, grafa fyrir og steypa 
sökkla, leggja frárennslislagnir og hitalagnir í gólfplötu, 
reisa burðarvirki úr stáli ásamt veggjum úr timbri. 
Þak er úr timbri klætt með bárujárni.

Helstu stærðir eru:
Gröftur 400 m³
Steypumót 180 m²
Gólfhitalagnir 520 m
Útveggjagrind 140 m²
Þak 220 m²

Verkið skal vera að fullu lokið í 1.desember 2016

Útboðsgögn má nálgast á bæjarskrifstofu Vesturbyggðar 
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði og á skrifstofu Verkís, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá og með 13.febrúar 2016. 
Gögn má einnig nálgast með því að senda tölvupóst á 
elfar@vesturbyggd.is og á jbh@verkis.is

Tilboðin verða opnuð hjá 
Vesturbyggð Aðalstræti 63, 
Patreksfirði og á skrifstofu Verkís 
í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 3. hæð, 
3.mars 2016 klukkan 14:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum s
em þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Dráttarvél – Útboð nr. 13657.

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

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grensásvegur - hjólastígur. 

   Miklabraut - Bústaðavegur, 
   útboð nr. 13654.

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Útboð 
Vatnsveitulögn í  

Mosfellsdal, við Helgafell
 
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun vatnslagnar frá 
Vesturlandsvegi að Hlaðgerðarkotsvegi, við Þingvallaveg.  
Um er að ræða jarðvinnu, söndun og lagningu 1.860m langrar 
vatnslagnar ásamt frágangi á skurðstæði og jarðvegsyfirborði.
 
Helstu magntölur eru:
Uppúrtekt og endurfylling:   3.000 m3
Vatnslögn:  1.860 lm
 
Samkvæmt áætlun skal lokaskiladagur verksins vera  
20. maí 2016
 
Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í þjónustuveri á bæjar-
skrifstofum Mosfellsbæjar frá og með þriðjudeginum 16. febrúar. 
Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en fimmtudaginn 25. 
febrúar n.k kl: 14:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

VIÐ BYGGJUM TIL FRAMTÍÐAR BYGG I N GAV ER K TA K A R

TRÉSMIÐIR
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir að ráða góða 
trésmiði til starfa innanlands, bæði launþega og verktaka.  
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar gefur Jens Sandholt, sími 896 6621  
og netfang  jens@skjanni.com

Útboð
Utanhússklæðning

Vefarastræti 8 – 14 og Vefarastræti 16 - 22 

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir tilboðum 
í  utanhússklæðningu, í verkið Vefarastræti 8 – 14 og 
Vefarastræti 16 – 22 í Mosfellsbæ.

Verkið skal vinnast á tímabilinu júlí 2016 – júlí 2017.
Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með mánu-
daginum 15. febrúar. Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, sími 
692 9867 og netfang saevar@skjanni.is

Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 25. febrúar, 
kl. 13:00 hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf. 

Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grensásvegur - hjólastígur. Miklabraut -   
 Bústaðavegur,  útboð nr. 13654.

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

Útsýnis og veitingastaðurinn                     
Hafið Bláa er auglýstur til leigu.

Veitingastaðurinn Hafið Bláa auglýsir eftir aðila 
sem vill leigja rekstur veitingastaðarins.

Upplýsingar í tölvupósti; hraun@islandia.is 
og í s. 8977467 Þórhildur & 8920367 Hannes

Garðabær efnir til hugmyndasamkeppni um 
tillögu að rammaskipulagi fyrir Lyngássvæði og 
Hafnarfjarðarveg. Svæðið sem rammaskipulagið 
skal ná til er um 30 ha að stærð og að mestu 
byggt. Stefnt er að því að skilgreina svæðið sem 
þróunarsvæði og að skipulagi þess verði breytt 
verulega. Markmiðið er að vinna raunhæfa 
áætlun um uppbyggingu hverfis sem tekur mið af 
þörfum ungs fólks í miðju Garðabæjar.

Samkeppnin er opin hugmyndasamkeppni í samvinnu við 
Arkitektafélag Íslands. 

Skilafrestur er til 6. maí 2016.

Sjá samkeppnislýsingu á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

BYGGÐ FYRIR UNGT FÓLK Í GARÐABÆ
HUGMYNDASAMKEPPNI UM 
RAMMASKIPULAG 
LYNGÁSSVÆÐIS

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

VÍFILSSTAÐAVEGURHAFNARFJARÐARVEGUR



S. 896 8767
www.egfasteignamidlun.is

33,9 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag kl. 17 - 18 

einar@egfasteignamidlun.is

BJÖRT OG FALLEG 3-4JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 2.HÆÐ (EFSTU) Í FJÖLBÝLISHÚSI Í FOSSVOGI.
STÓR OG GÓÐ STOFA OG 2-3 SVEFNHERBERGI.

GÓÐAR SUÐURSVALIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI OG 
ÚTENGI BÆÐI FRÁ STOFU OG SVEFNHERBERGI.

EIGNIN GETUR VERIÐ LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

EFSTALAND 12

www.egfasteignamidlun.is einar@egfasteignamidlun.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

59,9 millj.Verð:

Falleg 161 m² endaíbúð á annarri hæð
Einstakt útsýni, góð staðsetning
Rúmgóðar stofur með útgengi á svalir
Glæsilegt sérhannað eldhús
Fjögur góð svefnherbergi
Tvö baðherbergi

íbúð 206
Línakur 1C

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 15.feb. kl.17:30-18:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Leitum að góðri 3ja herbergja 
íbúð í 201 Kópavogi ! 

Eignin þarf að vera með góðu aðgengi
 
Ársalir, Núpalind 
og fleiri götur koma til greina.

 

Í boði eru bein kaup eða skipti á stærri eign

Þá væri um að ræða 160 fm íbúð með bílskúr 
á besta stað í Lindarhverfinu Kópavogi.

Höfum fengið í sölu mjög fallega 158 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við 
Efstaleiti. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist 
m.a. í tvær stofur, sólskála, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, snyrt-
ingu, þvottahús og geymslu. Tvennar svalir. Um er að ræða íbúð fyrir 
eldri borgara. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjávar- og fjallsýn. 
Mikil sameign m.a. samkomusalur, setustofa, líkamsræktarsalur, 
sundlaug og fleira. Húsvörður er í húsinu.  
Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511.

Efstaleiti 12

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

sími: 569 7000
jason@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

85,0 millj.Verð:

Stærð 280,4 fm
Þar af bílskúr 40 fm
Stór suðurverönd
Bátaskýli
Einstök eign með mikla möguleika

 Einstök staðsetning

Sunnubraut 41
Einbýlishús á sjávarlóð

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 14.feb. kl.15:30-16:00

HRINGDU NÚNA  >  897 1533

Fjölbýli

160 fm    

3 herb 

112.000.000 KR.

Glæsilegt penthouse við Lund 1 í Kópavogi.
Stórar svalir og garðskáli með heitum potti.

Vandaðar innréttingar og gólfefni.

EIGN Í SÉR FLOKKI.

LUNDUR 1 200 KÓPAVOGUR

Löggiltur fasteignasali
Davíð Ólafsson

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. FEB. KL. 14.00-14.30

Ný raðhús í Norðlingaholti 

414-4466 ∙ www. draumahus.is ∙ draumahus@draumahus.is ∙  
Lárus Óskarsson, löggiltur fasteigna- fyrirtækja og skipasali

Opið hús

Þingvað 63 - 6 herbergja - 204,6fm Verð: 63.500.000,-

Þingvað 69 - 7 herbergja - 225,9fm Verð: 64.000.000,-

OPIÐ HÚS  
LAU - 13. FEB KL 14:00-14:45 
SUN - 14. FEB KL 15:00-16:00 

 ∙ Fullbúnar 6 - 7 herbergja ∙ Hannað af Rut Kára ∙  
 ∙ Leikvöllur ∙ Stutt í náttúruperlur og útivistarsvæði ∙

 

Allar nánari upplýsingar í síma 414-4466 og 820-0303 



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

BURKNAVELLIR 1C – 221 HFJ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. FEB. KL. 14:00 – 14:30
• Virkilega fallega 2-3 herbergja 87,9 fm. endaíbúð á jarðhæð með sérinngang og afgirtri 
   suðurverönd. 
• Þvottahús innan íbúðar.  
• Eignin er afar vel skipulögð og björt.  
• Eign er öll klædd að utan.
• V. 29,9 millj.

VINDAKÓR 16- 203 KÓP
OPIÐ HÚS 14. FEB KL. 14:00 – 14:30
• Virkilega falleg 3ja herbergja 104,6 fm íbúð í lyftuhúsi.
• Mjög rúmgóð herbergi og stórt eldhús með nægu skápaplássi.
• Frábært fjölskylduhverfi – Hús innst í götunni.
• V. 34,5 millj.

ÍRABAKKI – 109 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Rúmgóð 3-4ra herbergja endaíbúð. Endurnýjað eldhús
• Björt / gluggar á 3 vegu. Ca. 35 fm svlir á 3 vegu með íbúð
• Aukaherbergi í kjallara 
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 28,9 millj. 

BREIÐAVÍK 18 – 112 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. FEB. KL. 15:00 – 15:30
• Einstaklega glæsilega 101,2 fm. 3ja herbergja íbúð á 6. hæð (efstu) í afar snyrtilegu og 
   vel viðhöldnu fjölbýli. 
• Baðherbergi er nýlega standsett, sturta.  
• Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.  Stórar suðursvalir með frábæru útsýni, 
   rafdrifin markísa.  
• Rúmgóð lyfta.  Stutt í alla þjónustu og skóla. 
• V. 34,9 millj.

BAKKASTAÐIR – 112 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Frábærlega staðsett 231 fm einbýli, þrjú svefnherb., tvö baðherbergi, stofa / borðstofa
• Tvöfaldur rúmgóður bílskúr. Nánast viðhaldsfrítt hús og lóð
• Óhindrað útsýni í átt að Geldingarnesi / Esju
• Stutt er í skóla/leikskóla/þjónustu og útisvæði
• AFHENDING 3-4 mánuðir
• V. 79,9 millj. 

ASPARFELL – 111 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Snyrtileg 70.8 fm 2ja herb. Íbúð verið endurnýjuð að hluta
• Stofa og eldhús opið og bjart rými
• Rúmgóðar suð/vestur svalir
• Hús í mjög góðu standi
• V. 23,5 millj. 

PERLUKÓR 1C JARÐHÆÐ - 203 KÓPAVOGI. 
OPIÐ HÚS SUN. 14. FEB. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 - ÍBÚÐ MERKT 101.
• Mjög falleg og vönduð 103,8 fm. 3ja herb. íbúð á jarð.með afgirtum palli í góðu fjölbýlishúsi.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús, vandaðar innréttingar. Góð sameign.   
• Stæði í bílageymslu með sér upphituðu stæði. Eignin er gerð fyrir fatlaða / hjólastóla.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  38,3 millj.

PERLUKÓR 1C 2. HÆÐ - 203 KÓPAVOGI. 
OPIÐ HÚS SUN. 14. FEB. FRÁ KL 16:30 TIL 17:00 ÍBÚÐ MERKT 205.
• Einstaklega glæsileg 255 fm. penthouse íbúð á 2 hæð með tveimur hæðum.  
• Vönduð eign með sérsmíðuðum innréttingum. Hjónasvíta tvennar svalir
• Stórbrotið panorama útsýni til allra átta. Glæsilegar þaksvalir. 
• Bílastæði 44,6 fm. stæði í lokaðri bílag.  
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  99,3 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Borg fasteignasala kynnir til leigu eða sölu 
atvinnuhúsnæði á einstökum stað við Raf-
stöðvarveg í Elliðaárdalnum. Um er að ræða 
1359,3 fm í nýlegu húsi sem skiptast í um 
1000 fm rými/sal á 1. hæð og um 360 fm 
rými á annari hæð. Í húsnæðinu var starfækt 
fullbúinn líkamsræktarstöð.  Stórir gluggar 
með fallegu útsýni. 

Einstök náttúrufegurð allt um kring. 
Húsnæðið býður upp á mikla möguleika. 

Brandur
lögg. leigumiðlari

 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

RafstöðvaRveguR - Elliðaárdalurtil leigu

laust 
strax

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

Tískuvöruverslunin SOHO MARKET er til sölu

Um er að ræða verslun sem selur vinsælan 
tískuvarning.

Góð ársvelta og góðir vaxtamöguleikar
Verslunin er staðsett í leiguhúsnæði á 
Grensásvegi í Reykjavík og húsnæðið  
hefur gott auglýsingagildi.

Tilvalin kaup fyrir kraftmikla einstaklinga  
sem vilja skapa sér sína eigin vinnu.

Góður sölutími framundan og ágæt 
lagerstaða.

Grensásvegur 16 • Sími: 553 7300

Áhugasamir sendið fyrirspurn á:

Tengiliður olafur@vidskiptahusid.is  gsm 8227988

2ja herbergja 78,7 fm. íbúð á 2. hæð 
í húsi fyrir eldri borgara. Útgangur 
er úr stofu á svalir til suðvesturs 
með náttúrugrjóti. Útsýnis nýtur úr 
stofu. Sér geymsla á jarðhæð fylgir 
íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Samkomusalur með eldhúsaðstöðu 
og snyrtingum og íbúar hússins 
hafa aðgang að. Stutt í þjónustu svo 
sem heilsugæslu, bókasafn, apótek, 
bæjarskrifstofur og matvöruverslun. 
Verð 31,0 millj.

Íbúð 00203. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Kirkjulundur 6 – Garðabæ
2ja herbergja íbúð

Eignin verður til sýnis í dag laugardag frá kl. 14.00 – 14.45  

OPIÐ HÚS

Í D
AG



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Móabarð 6

Opið hús mánudaginn 15.  feb.  kl. 17.00-17.30

Rúmgóða 4ja herbergja íbúð með sérinngang við 
Móabarð í Hafnarfirði. íbúðin skiptist í forstofuherbergi, 
baðherbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi, stofa, eldhús 
og baðherbergi.  Sérgeymsla er í sameign.  

Verð:  31.900.000

3
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Atvinnuhúsnæði
Erum með ákveðinn kaupanda að atvinnuhúsnæði 
500 fermetrar eða stærra á höfuðborgarsvæðinu 
undir heildverslun. Kaupandinn bíður sterkar 
greiðslur.

NÁNArI uPPlýSINGAr VEIttAr Á SkrIFStOFu.

Óskum eftir öllum tegundum atvinnhúsnæðis á 
höfuðborgarsvæðinu á skrá. Erum með kaupendur 
að eignum með leigusamningum og án.

upplýsingar veitir:
Brandur Gunnarsson, Löggiltur fasteignasali 
Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Glæsibær – Álfheimar

Verslunarhúsnæði

Frábærlega vel staðsett verslunarhúsnæði með góðum 
útstyllingargluggum í þessu vinsæla verslunarkjarna.
Góð aðkoma, bílastæði og bílastæðahús, mikill fjöldi 
viðskiptavina fer í gegnum húsið á hverjum degi.

Verð:  18.200.000

68
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Einivellir  7 - íbúð 103
Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 18-18.30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð með sér 
inngangi og sér, afgirtum palli. Falleg og vel 
skipulögð íbúð með opnu alrými fyrir stofu, 
borðstofu og tengdingu við eldhús. Hjónaherbergi 
er rúmgott – geymsla innan íbúðar.

Verð:  25.900.000

2-3
herb.

81,3
m2.

OPIÐ
HÚS

Erluás 2

Opið hús mánudaginn 15 feb. kl. 17.00-17.30

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð að Erluási 2 í Hafnar-
firði. íbúðin skiptist í forstofu, geymslu, baðher-
bergi, svefnherbergi og alrými þar sem stofa og 
eldhús er. Sérgeymsla er í sameign. Ath. Íbúðin er 
laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð:  26.900.000

2
herb.

73,3
m2.

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Úlfar Þór

Fasteignasali
 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Úlfar Þór

Fasteignasali
 897 9030

Suðurhraun 12b - tilboð óskast
Iðnaðar og  lagerhúsnæði  byggt 2000 við 
Suðurhraun 12b í Garðabæ.  Um er að ræða 3 
einingar af 5 í húsinu,  alls 1574  fm.  Aðkoma 
er góð, góð tenging við stofnbrautir.  Malbikað 
bílaplan og næg bílastæði.  Húsnæðið skiptist í 
lager og skrifstofur. 

1574
m2.

IÐNAÐAr OG lAGErHÚSNæÐI

Skeiðarvogur 87 - raðhús 
Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17:30 – 18:00

Sérlega fallegt raðhús á þremur hæðum tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Eignin 
skráð 163,6 fm og byggt 1956.  Húsinu hefur 
verið vel viðhaldið.  Fimm svefnherbergi. 
Fallegur garður. 

Verð:  56.500.000

163,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brattakinn 7 – 220 Hafnarfirði

Opið hús mánudag  15.  feb. kl. 18:00 - 18:30 

Skemmtilegt 72,6 fermetra parhús á grónum 
stað í Hafnarfirði. Húsið er á tveim hæðum sem 
nýtast vel. Björt stofa, tvö svefnherbergi og 
stæði fyrir utan

Verð:  26.900.000

3
herb.

72,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Pantið skoðun
Glæsileg penthouse íbúð með stórfeng-
legu útsýni. Um er að ræða 135,9 fm íbúð á 
efstu hæð við Kirkjulund í hjarta Garðabæjar. 
Vandaðar innréttingar eru í íbúðinni og allur 
frágangur er eins og best getur orðið. 

Verð:  79.800.000

3
herb.

144,5
m2.

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Grænlandsleið 18

Opið hús mánudaginn 15. feb.  kl. 17.30-18.00

Einstaklega björt og falleg íbúð í tvíbýlishúsi með sér 
inngangi og verönd. Íbúðin er innréttuð með rúmgóðu 
svefnherbergi, opinni stofu, borðstofu og eldhúsi, 
baðherbergi og geymsla/þvottahús ásamt auka-
herbergi sem er skráð sem geymsla.

Verð:  29.500.000

2-3
herb.

83
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

lækjasmári 2 – íbúð 0801
Opið hús miðvikudag 17. feb. kl. 17.30-18.00

Borg Fasteignasala s. 519-5500 kynnir fallega 4ra 
herbergja íbúð á 8. og efstu hæð í góðu lyftu húsi við 
Kópavogsdalinn. Eignin er laus við kaupsamning.
Íbúðin er björt með miklu útsýni til suðurs og austurs. 
Suður-svalir eru að hluta til yfirbyggðar.

Verð: 39.900.000

4
herb.

111
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS



Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Perlukór 1C
Glæsileg penhouse íbúð

Verð : 90,0 millj.

Íbúin á tveimur hæðum að  
stærð 255,0 fm

Vandað hefur verið til vinnu,  
hönnunar og efnisvals

Glæsilegt stórt opið eldhús

Fallegar stofur með miklu  
útsýni allan hringinn

Svefnherbergin útaf fyrir sig  
með baðherbergjum

Upphitaðar útsýnissvalir allan 
hringinn um 80 fm

Sérhönnuð lýsing

Stæði í lokaðri bílageymslu

Einstök eign

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala 
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Garðatorg 
Einstaklega glæsilegar nýjar íbúðir í miðbæ Garðabæjar

Íbúðir tilbúnar til afhendingar strax,  
ýmist með eða án gólfefna

3-4 herbergja íbúðir með glæsilegu útsýni

Tvennar svalir með mörgum íbúðanna

Frágangur íbúða í hæsta gæðaflokki

Íbúðir á frábærum útsýnisstað
Bókið skoðun

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 14.feb. kl.14:00-15:00

Falleg efri hæð í reisulegu húsi
Hæðin er 110,3 m² og bílskúr 22,8 fm
Húsið er fjórbýlt
Sameiginlegur inngangur með risi
Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp
Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi í kjallara

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tengihús með tvöföldum bílskúr
Húsið er 341,2 fm samtals 
Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 
Herbergi í kjallara er 88,0 fm - Útleigu möguleikar 
í kjallara. Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm - Útleigu 
möguleikar á bílskúr - Frábær staðsetning

Safamýri 89

Verð :113,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð, 2-3 herbergja
Suður svalir lokaðar til austur
Gott útsýni - Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Afnot af veislusal
Þjónusta hjá Hrafnistu, 
bæði matur og félagsþjónusta

Kleppsvegur 62

Verð : 33,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem er 
séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer. 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning.
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning.
Íbúðin er laus strax.

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Laus strax 

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Austurkór 91-99

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari,  
útgengt er á baklóð

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsið skilast fokhelt eða tilbúið til innréttinga  Verð frá: 42,9 millj.Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Stærð 280,4 fm
Þar af bílskúr 40 fm
Stór suðurverönd
Bátaskýli
Einstök eign með 
mikla möguleika

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

85,0 millj.Verð :

NÝTT Í SÖLU

60 ára og eldri 

.

Vegghamrar 29 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.feb. kl.18:00-18:30

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi við Vegghamra 

91,6 fm 4 herbergja 

Sérinngangur 

Góður pallur 

Góð staðsetning 

.

Andarhvarf 9 

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu tvíbýli 

við Andarhvarf 159,4 fm 4/5 herbergja 

Góður bílskúr 

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sunnubraut 41
Einbýlishús á sjávarlóð  

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14.feb. kl.15:30-16:00

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

 Einstök staðsetning

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  www.miklaborg.is www.miklaborg.isMIKLABORG MIKLABORG

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Perlukór 1C
Glæsileg penhouse íbúð

Verð : 90,0 millj.

Íbúin á tveimur hæðum að  
stærð 255,0 fm

Vandað hefur verið til vinnu,  
hönnunar og efnisvals

Glæsilegt stórt opið eldhús

Fallegar stofur með miklu  
útsýni allan hringinn

Svefnherbergin útaf fyrir sig  
með baðherbergjum

Upphitaðar útsýnissvalir allan 
hringinn um 80 fm

Sérhönnuð lýsing

Stæði í lokaðri bílageymslu

Einstök eign

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala 
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Garðatorg 
Einstaklega glæsilegar nýjar íbúðir í miðbæ Garðabæjar

Íbúðir tilbúnar til afhendingar strax,  
ýmist með eða án gólfefna

3-4 herbergja íbúðir með glæsilegu útsýni

Tvennar svalir með mörgum íbúðanna

Frágangur íbúða í hæsta gæðaflokki

Íbúðir á frábærum útsýnisstað
Bókið skoðun

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 14.feb. kl.14:00-15:00

Falleg efri hæð í reisulegu húsi
Hæðin er 110,3 m² og bílskúr 22,8 fm
Húsið er fjórbýlt
Sameiginlegur inngangur með risi
Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp
Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi í kjallara

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tengihús með tvöföldum bílskúr
Húsið er 341,2 fm samtals 
Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 
Herbergi í kjallara er 88,0 fm - Útleigu möguleikar 
í kjallara. Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm - Útleigu 
möguleikar á bílskúr - Frábær staðsetning

Safamýri 89

Verð :113,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð, 2-3 herbergja
Suður svalir lokaðar til austur
Gott útsýni - Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Afnot af veislusal
Þjónusta hjá Hrafnistu, 
bæði matur og félagsþjónusta

Kleppsvegur 62

Verð : 33,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem er 
séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer. 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning.
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning.
Íbúðin er laus strax.

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Laus strax 

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Austurkór 91-99

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari,  
útgengt er á baklóð

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsið skilast fokhelt eða tilbúið til innréttinga  Verð frá: 42,9 millj.Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Stærð 280,4 fm
Þar af bílskúr 40 fm
Stór suðurverönd
Bátaskýli
Einstök eign með 
mikla möguleika

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

85,0 millj.Verð :

NÝTT Í SÖLU

60 ára og eldri 

.

Vegghamrar 29 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.feb. kl.18:00-18:30

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi við Vegghamra 

91,6 fm 4 herbergja 

Sérinngangur 

Góður pallur 

Góð staðsetning 

.

Andarhvarf 9 

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu tvíbýli 

við Andarhvarf 159,4 fm 4/5 herbergja 

Góður bílskúr 

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sunnubraut 41
Einbýlishús á sjávarlóð  

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14.feb. kl.15:30-16:00

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

 Einstök staðsetning

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  www.miklaborg.is www.miklaborg.isMIKLABORG MIKLABORG

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Frestur til 
að senda tilnefningar 

er til miðnættis

 1. mars

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með  
tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, 
eða bréfleiðis merkt: 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í mars.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Hefur þú orðið vitni að góðverki? 
Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2016 

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. 

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið  
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði,  
félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum 
fyrirmynd. 

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum. 

•
•

•

•
•

1 Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 
ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2 Frá kynslóð til kynslóðar

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig 
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum 
metnaði og alúð. 

3 Til atlögu gegn fordómum. 

Eintaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því 
að eyða fordómum í samfélaginu. 

4 Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra 
samfélagi. 

5 Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða nátt-
úruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag 
betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir. 


