
www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við hugbúnaðarsérfræðinga sem langar í 
nýjar áskoranir í starfi. 

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Áhugaverð störf í boði.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

www.olgerdin.is

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir,  

flytur inn, dreifir og selur matvæli  

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur  

fyrir tækisins séu fyrsta flokks og  

að viðskiptavinir þess geti gengið  

að hágæða þjónustu vísri.

Vilt þú slást í hóp góðra fagmanna og vinna  
hjá öflugu fyrirtæki eins og Ölgerðin er?

Við leitum að duglegum og jákvæðum starfsmanni ti l  
starfa í blöndun í framleiðslueiningu Ölgerðarinnar.

Unnið er á vöktum - 7:30 ti l 15:30 fimm daga aðra  
vikuna en 15:30 ti l 01:30 fjóra daga hina vikuna.

Í framleiðslunni fer fram bruggun á bjór og átöppun  
á öllum framleiðsluafurðum Ölgerðarinnar.

Nánari upplýsingar um starf ið veit i r  Sveinn Valtýr Sveinsson,  
verksmiðjust jór i ,  sveinn.valtyr .sveinsson@olgerdin. is

Umsóknarfrestur er ti l og með 20. mars nk.

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðar innar: umsokn.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Blöndun á gosdrykkjum (Pepsi ,  Pepsi Max, Appels ín o.f l .)  
og á söfum (Flor idana, Sól o . f l .)

• Innkaup og pantanir fyr ir  hráefnalager blöndunar 

• Umsjón með framleiðslu

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun á svið i  raungreina, s .s mjólkurfræðingur,  
efnafræðingur,  l í f fræðingur eða sambæri leg menntun

• Lyftararétt indi æski leg

• Jákvæðni ,  sveigjanleik i  og stundvís i

• Geta unnið s já l fstætt og vel undir á lagi

• Nákvæmni,  frumkvæði og snyrt imennska

• Ís lensku- eða enskukunnátta

Laus störf hjá Matvælastofnun

Fagsviðsstjóri eftirlits með fiskafurðum 
Laust er til umsóknar starf fagsviðsstjóra eftirlits með framleiðslu lagarafurða 
á matvælaöryggis- og neytendamálasviði á aðalskrifstofu stofnunarinnar á 
Selfossi. Starfið felur í sér:

Stjórnun og skipulagning eftirlits með framleiðslu sjávarafurða
Þjálfun og fræðslu eftirlitsmanna
Úthlutun verkefna og eftirlitssvæða
Gerð eftirlitsáætlana og úrvinnslu gagna vegna eftirlits

Sérfræðingur í 
     búnaðarmálum
Laust er til umsóknar starf sérfræðings á 
skrifstofu búnaðarmála sem hefur aðsetur í 
Bændahöllinni í Reykjavík. Sérfræðingur annast 
                            framkvæmd á búvörulögum
                                    og lögum um búfjárhald.Héraðsdýralæknir Vesturumdæmis 

Tímabundið starf héraðsdýralæknis Vesturumdæmis er laust til umsóknar. 
Ráðningartímabil er 01.06.2016 – 15.08.2017. Aðsetur héraðsdýralæknis innan 
umdæmisins er samkomulagsatriði milli aðila. Héraðsdýralæknir annast: 

Eftirlit með heilbrigði og velferð dýra
Eftirlit með frumframleiðslu matvæla, slátrun og vinnslu dýraafurða 
Sóttvarnir gegn smitsjúkdómum og viðbrögðum við þeim

Lögfræðingur 
Laus er til umsóknar staða lögfræðings á stjórnsýslusviði stofnunarinnar á 
Selfossi. Á verksviði lögfræðings er:

Beiting þvingunarúrræða og annarra valdheimilda stofnunarinnar
Lagatúlkun og ráðgjöf til starfsmanna
Samskipti við innlendar  
og erlendar stofnanir Fagsviðsstjóri - matvæli 

Laus er til umsóknar staða 
fagsviðsstjóra á stjórnsýslusviði 
stofnunarinnar á Selfossi. Fagsviðsstjóri 
annast m.a. eftirfarandi málaflokka: 

Erfðabreytt matvæli
Nýfæði
Fullyrðingar á matvælum 
Skráargatið

Eftirlitsdýralæknir í 
Norðausturumdæmi 
Laust er til umsóknar afleysingastarf 
eftirlitsdýralæknis í Norðausturumdæmi 
með aðsetur á Akureyri. 
Ráðningartímabil er 01.05.2016 – 
01.08.2017. Helstu verkefni eru: 

Eftirlit með matvælum og dýrum
Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 

eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

Nánar á   mast.is

Umsóknarfrestur: 14 mars

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
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Málmiðnaðarmenn
Á M Sigurðsson óskar eftir að ráða járnsmið eða mann 
vanan smíði úr ryðfríu stáli.  Vinnan felst aðallega í smíði 
fiskvinnsluvéla viðhaldi og almennri verkstæðisvinnu.

Vinsamlega sendið  umsóknir á mesa@mesa.is 

Á.M.Sigurðsson ehf Hvaleyrarbraut 2.  
220 Hafnarfjörður

Ferilskrá sendist á: gylfi@suzuki.is fyrir 16. mars n.k.

Matreiðslumaður

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu kostur
• Reynsla af vinnu í atvinnueldhúsi
• Hugmyndaauðgi og áhugi á hollustu og næringu
• Þjónustulund
• Góð kostnaðarvitund
• Snyrtimennska í fyrirrúmi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 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 rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Matseld og framreiðsla matar í mötuneyti
• Aðstoð við matseðlagerð
• Frágangur, uppvask og þjónusta í húsinu í samvinnu 

við teymi mötuneytis
• Að vinna markvisst að auknum gæðum þeirrar 

þjónustu sem mötuneytið veitir starfsmönnum 
• Umsjón með rekstri mötuneytis í fjarveru yfirmanns

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.

Landsnet hf. leitar að matreiðslumanni eða starfsmanni með mikla reynslu úr atvinnueldhúsi til starfa í 
mötuneyti fyrirtækisins. Viðkomandi heyrir undir yfirmann mötuneytis. Áhersla er lögð á að mötuneytið 
bjóði starfsfólki upp á fjölbreyttan og hollan mat sem eldaður er á staðnum frá grunni. 

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.

www.landsvirkjun.is

Starfið er á tæknideild orkusviðs. Í því felst umsjón með viðhalds- og 
endurbótaverkefnum í orkuvirkjum. Um er að ræða fjölbreytt verkefni  
við að leiðbeina og aðstoða verkefnisstjóra við gerð verkefnisáætlana og 
eftirfylgni þeirra, rýna framgang þeirra, kostnað, tíma og  afurð. Þar að 
auki, að sjá til þess að verkefni séu unnin á faglegan hátt og í samræmi við 
gildandi reglur og viðmið um verkefnisstjórnun. Þátttaka í stefnumótun 
varðandi verkefnisstjórnun.

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi,  
MPM nám er kostur

• Reynsla af verkefnisstjórnun og eftirfylgni verkefna,  
IPMA vottun er æskileg

• Þekking á gæðastjórnun og áhættustjórnun
• Tölvu- og hugbúnaðarfærni
• Hæfni við að tjá sig og setja fram upplýsingar á skýran hátt
• Samskiptafærni, frumkvæði og metnaður
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

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

Við leitum að verkefnalóðs  
fyrir fjárfestingaverkefni  
í orkuvirkjum í rekstri

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.

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

 Landgræðslustjóri
Landgræðsla ríkisins 
starfar samkvæmt lögum 
nr. 17/1965 um landgræðslu 
og vinnur að stöðvun 
gróður- og jarðvegseyðingar, 
endurheimt vistkerfa og 
sjálfbærri nýtingu lands. 
Höfuðstöðvar Landgræðslu 
ríkisins eru í Gunnarsholti. 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Háskólapróf í búfræði, eða á hliðstæðu sviði, 
sbr. 3. gr. laga um landgræðslu.
Reynsla eða þekking á sviði stefnumótunar.
Reynsla eða þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku og vald 
á einu Norðurlandamáli er kostur.

Færni og aðrir eiginleikar
Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs.
Samskiptahæfni, jákvæðni,  drifkraftur 
og geta til að takast á við breytingar.
Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur 
og kraftur til að hrinda verkefnum í framkvæmd .
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Umsóknarfrestur

20. mars

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2363

Helstu verkefni
Dagleg stjórnun og rekstur stofnunarinnar.
Stefnumótun.
Ábyrgð á áætlanagerð, þjónustu og árangri.
Samskipti við stjórnvöld og hagaðila.
Erlend samskipti.

Umhverfis– og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti landgræðslustjóra. Í ráðuneytinu er unnið að endurskoðun 
laga um landgræðslu, m.a. um starfsemi stofnunarinnar með það að markmiði að efla starf við gróður- og jarðvegsvernd, 
uppgræðslu og sjálfbæra landnýtingu og hverskonar framkvæmdir því tengdu. Nýr landgræðslustjóri mun fá það verkefni 
að vinna að framfylgd breytinga komi til  þeirra, í samráði við umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

 Capacent — leiðir til árangurs

 Framkvæmdastjóri Starfsafls
Starfsafl fræðslusjóður var 
stofnaður á grundvelli kjara
samninga árið 2000. Sjóðurinn 
er í eigu Samtaka atvinnulífsins 
annars vegar og Flóabandalagsins 
(þ.e. Eflingar stéttarfélags, Verka
lýðsfélagsins Hlífar í Hafnar firði 
og Verkalýðs og sjómanna félagas 
Keflavíkur og nágrennis) hins vegar. 
Sjóðnum er ætlað að byggja upp 
menntun almennra starfsmanna 
fyrirtækja. Símenntun starfs
manna er lykill fyrirtækja að betra 
starfsumhverfi, aukinni framleiðni 
og styrkir samkeppnisstöðu 
þeirra. Meginmarkmið sjóðsins er 
að styðja menntun félagsmanna, 
einstaklingsbundið eða í fyrir
tækjum, á starfs svæði sjóðsins. 
Stuðningur sjóðsins getur falist í 
fjár mögnun, þróun menntunar
úrræða, þarfagreiningarvinnu eða 
hverjum þeim aðgerðum sem auka 
menntunarstig félagsmanna og 
samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja 
sem þeir starfa hjá.
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Umsóknarfrestur

14. mars

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2394

Starfssvið:
Ábyrgð og stýring á daglegum rekstri sjóðsins
Ábyrgð á áætlanagerð, kostnaðareftirliti 
og umsjón með tekjum og útgjöldum
Samskipti og heimsóknir til fyrirtækja 
og aðstoð við stjórnendur
Umsjón með greiningum og tölfræðilegri úrvinnslu
Umsjón og ábyrgð með almennri starfsemi sjóðsins

Starfsafl óskar eftir að ráða dugmikinn og framsækinn einstakling í starf framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri mótar 
stefnu sjóðsins í samvinnu við stjórn og greinir leiðir til að rækja hlutverk sjóðsins eins vel og unnt er. 
Framkvæmdastjóri er talsmaður sjóðsins út á við og kynnir sjóðinn og starfsemi hans hvenær sem þurfa þykir. 
Um er að ræða krefjandi framtíðarstarf í síbreytilegu umhverfi. Leitað er að einstaklingi með góða stjórnunar og 
samskiptahæfileika til þess að stýra öflugri starfsemi.

Menntunar og hæfniskröfur:
Þekking á almennum vinnumarkaði 
og framhaldsfræðslu
Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
sem nýtist í starfinu
Metnaður, hugmyndaauðgi og framsækni í starfi 
Reynsla af stjórnun og rekstri 
sem og af verkefnastjórnun
Reynsla af sölu og samningagerð 
sem og þekking á gæða og ferlamálum
Góð tölvu og enskukunnátta

 Capacent — leiðir til árangurs

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



Hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði viðskiptafræði, rekstrarfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af fjármálastjórnun og kostur að hafa unnið í opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af mannauðsmálum
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta og kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur

Hæfniskröfur:

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Hæfni til að hafa yfirsýn yfir flókin verkefni
• Hæfni í samskiptum
• Færni í rituðu máli
• Góð enskukunnátta ásamt kunnáttu í einu Norðurlandamáli

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir umsóknum um starf fjármálastjóra. 

Fjármálastjóri ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri, áætlanagerð og ýmsum mann auðs  verkefnum. Hann er hluti af 
rekstrar- og stoðteymi eftirlitsins og sinnir verkefnum sem varða umgjörð þess.

Í boði er fjölbreytt og spennandi starf.

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi í stöðu sérfræðings hjá stofnuninni. Viðkomandi mun bera 
ábyrgð á úrlausn samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins. Jafnframt mun hann greina og fylgjast 
með sam keppnisstöðu fyrirtækja á tilteknum mörkuðum.

Helstu verkefni:

• Áætlanagerð
• Skýrslugjöf
• Kostnaðareftirlit
• Gerð rekstrarreiknings
• Bókhald
• Launaútreikningar
• Starfsmannamál

Menntun og reynsla:

• Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði
• Menntun og reynsla sem nýtist í samkeppnismálum
• Reynsla af störfum tengdum opinberri stjórnsýslu er æskileg

Fjármálastjóri hjá Samkeppniseftirlitinu

Lögfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu

Umsóknarfrestur er til 
og með 23. mars nk.

Umsjón með störfunum hafa Lind, lind@talent.is 
og Bryndís, bryndis@talent.is, s: 552-1600.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um störfin á heimasíðu Talent,  www.talent.is.

Samkeppniseftirlitið áskilur sér 
rétt til þess að ráða starfsfólk 
á grundvelli auglýsingarinnar 
næstu sex mánuði eftir birtingu 
hennar.

Nánari upplýsingar veitir Hilmar 
Þórðarson sviðstjóri rekstrar-
sviðs Samkeppniseftirlitsins, 
hilmar@samkeppni.is 

Áhugasömum er bent á heima-
síðu Samkeppnis eftirlitsins, 
www.samkeppni.is.

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Slökkvilið höfuðborgar svæðisins 
(SHS) vill ráða starfsfólk til að sinna 
sjúkra flutningum í sumar. Sumar
starfs menn þurfa að hafa lokið 
grunn námi í sjúkraflutningum og 
hafa meira próf. Þeir þurfa að vera 
reiðubúnir að vinna vaktavinnu, en 
unnið er að mestu leyti á 8 tíma dag 
og kvöldvöktum og að hluta til á 12 
tíma vöktum um helgar.

Við erum að leita að einstaklingum 
sem vilja láta gott af sér leiða og 
hafa áhuga á að tilheyra öflugu 
liði sem hefur það hlutverk 
að sinna útkallsþjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu. Við viljum 
gjarnan sjá fleiri konur í liðinu til að 
stuðla að jafnari kynjaskiptingu innan 
starfsgreinarinnar.

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur í slökkvistöðinni 
í Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 4. 
mars nk. kl. 16.30.

Nánari upplýsingar um hæfniskröfur 
og umsóknarferlið í heild sinni má 
finna á heimasíðu SHS (www.shs.is). 
Umsóknarfrestur er til 13. mars nk.

Sumarstarf hjá 
slökkviliðinu

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
Skógarhlíð 14 / S: 5283000 

www.shs.is

VILTU TAKA ÞÁTT?
SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR AÐ 

SUMARSTARFSFÓLKI

VILTU TAKA ÞÁTT?
SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR AÐ 

SUMARSTARFSFÓLKI
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Umsóknarfrestur er til 
og með 15. mars nk.

Umsjón með starfinu hafa Bryndís, bryndis@talent.is 
og Lind, lind@talent.is,  s: 552-1600.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Talent,  www.talent.is.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Marktæk reynsla af stýringu þjónustumála hjá stóru eða meðalstóru fyrirtæki

• Marktæk reynsla af breytingastjórnun og innleiðingu fyrirtækjamenningar

• Leiðtogahæfni nauðsynleg

• Samskiptahæfni og veruleg reynsla í mannlegum samskiptum

• Reynsla af mælingum, úrvinnslu mælinga og eftirfylgni

• Mikil hæfni í framsetningu, bæði í töluðu og rituðu máli

• Heiðarleiki, jákvæðni, glaðlyndi og kappsemi

Stórt, þekkt og öflugt fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vill finna hinn eina og sanna aðila til að leiða þjónustumál 
fyrirtækisins á öllum snertiflötum við viðskiptavini.

Mikilvægt er að þú hafir mikla reynslu af innleiðingu þjónustustefnu og þjónustumenningar og af breytingastjórnun. 
Þú munt sitja í framkvæmdastjórn félagsins og taka virkan þátt í stefnumótun. Til að geta tekið þetta mikilvæga 
hlutverk að þér þarft þú að hafa reynslu, þekkingu, menntun, samskiptahæfni og sannfæringarkraft.

Helstu verkefni:

• Stýring þjónustumála á öllum snertiflötum  

 við viðskiptavini

• Innleiðing og viðhald þjónustustefnu

• Innleiðing og viðhald þjónustumenningar

• Þjónustumælingar og skilvirk eftirfylgni  
 og aðgerðir

• Heildarsýn yfir þjónustumál

• Breytingastjórnun

Forstöðumaður þjónustumála
- reynslubolti í þjónustu- og breytingastjórnun

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Sviðsstjóri þjónustusviðs
Ríkiskaup eru ráðgjafar- og þjónustustofnun 
sem veitir opinberum stofnunum og 
fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf 
á sviði innkaupa. Ríkiskaup annast einnig 
beina framkvæmd útboða, innkaupa, 
rammasamninga og eignasölu fyrir 
ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup 
leggja metnað í að ætíð séu við störf vel 
þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem sinna starfi 
sínu af fagmennsku, alúð og ánægju. 

Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir 
metnaðarfulla einstaklinga með menntun, 
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni. 

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.rikiskaup.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is)  og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólapróf	á	meistarastigi	sem	nýtist	í	starfi	
•	Reynsla	af	stjórnun	og	viðskiptum	er	nauðsynleg
•	Að	minnsta	kosti	5	ára	starfsreynsla
•	Reynsla	af	samningsgerð	og	útboðum	er	kostur
•	Frumkvæði,	sjálfstæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi
•	Skipuleg,	nákvæm	og	öguð	vinnubrögð
•	Almenn,	góð	tölvuþekking
•	Gott	vald	í	ræðu	og	riti	á	íslensku,	ensku	og	einu	
norðulandamáli

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Dagleg	stjórnun	og	rekstur	þjónustusviðs
•	Stjórnun	og	samræming	þriggja	teyma	sem	
bera	ábyrgð	á	ráðgjöf,	rammasamningum	og	
fræðslu/markaðsmálum

•	Öflun	verkefna	með	kynningum	og	fræðslu	
•	Umsjón	með	þróun	og	umbótum	innan	sviðsins
•	Samskipti	við	innlenda	og	erlenda	viðskiptavini
•	Þátttaka	í	stefnumótun

Ríkiskaup	óska	eftir	að	ráða	í	starf	sviðsstjóra	þjónustusviðs.	Þjónustusvið	er	nýtt	eftir	skipulagsbreytingar	
og	verður	stærsta	svið	stofnunarinnar.	Sviðið	fæst	við	ráðgjöf	á	sviði	opinberra	innkaupa,	framkvæmd	
útboða,	rekstur	rammasamninga,	fræðslu-	og	markaðsmál.	

Sviðsstjóri	tilheyrir	stjórnendateymi	fyrirtækisins	og	heyrir	beint	undir	forstjóra.	Starfið	er	fjölbreytt,	
áhugavert	og	krefjandi.	Leitað	er	að	metnaðarfullum	og	drífandi	einstaklingi	sem	er	lipur	í	mannlegum	
samskiptum.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Aðstoð í mötuneyti – 50% starf
AÐFÖNG leitar að duglegum og jákvæðum aðila í 50% starf 

aðstoðarmanns í mötuneyti. 
Starfið felst m.a. í uppvaski, frágangi, aðstoð við matseld og 

þrifum. Vinnutími er frá 10-14 alla virka daga. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars og hægt er að sækja 
um starfið á heimasíðu okkar, www.adfong.is. Óskað er eftir 

að ferilskrá fylgi með umsókn. 

Nánari upplýsingar um starfið í síma 530 5618

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Umsóknum skal skilað rafrænt á 

islandsstofa@islandsstofa.is  

fyrir 19. mars 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa 

ungu fólki sem er að hefja starfsferil 

sinn og vill afla sér reynslu, færi á að 

kynnast því fjölbreytta starfi sem unnið 

er í alþjóðlegri markaðssetningu hjá 

Íslandsstofu. Um er að ræða 100% 

starfshlutfall frá júní til loka ágúst og svo 

40% starfshlutfall sem hentar vel með 

námi frá september-desember 2016.

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA- eða meistara- 
 námi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á  
 sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Reynsla af fjölmiðlum, almannatengslum eða  
 alþjóðlegri markaðssetningu æskileg

• Góð kunnátta í ensku og íslensku - önnur  
 tungumálakunnátta er æskileg 

• Góð þekking á Íslandi

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð 

• Framúrskarandi námsferill

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir 

Ragnheiður Sylvía Kjartansdóttir,  

verkefnisstjóri, ferðaþjónustu   

og skapandi greina,  

ragnheidur@islandsstofa.is

Höfðabakka 9
Sími 511 7005
Fax 511 7006
www.fastland.is

Starfslýsing:
• Launabókhald – útreikningur, samantekt 

á yfirvinnu, skil launatengdra gjalda.
• Samskipti við stjórnendur fyrirtækja.
• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög og RSK.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af launabókhaldi nauðsynleg.
• Góð þekking á DK launakerfi.
• Þekking á kjarasamningum og lögum um 

réttindi og skyldur starfsmanna og fyrirtækja.
• Nákvæm vinnubrögð, samviskusemi og hæfni 

í mannlegum samskiptum.

Umsóknir skulu sendast á silja@fastland.is. 
Umsóknarfrestur er til 11. mars.

Allir vilja laun!
Okkur vantar starfsmann

í launabókhald

Fastland er skemmtilegt 
bókhalds- og ráðgjafarfyrirtæki 
með 5 starfskonur og fjölda 
frábærra viðskiptavina. 
Við viljum halda vinnustaðnum 
skemmtilegum, svo ef þú hentar 
á skemmtilegan vinnustað þá 
erum við að leita að þér.
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Þ j ó n u s t u f u l l t r ú i  ó s k a s t
Garri heildverslun óskar eftir að ráða starfsmann 
að Lynghálsi 2, Reykjavík. Um er að ræða fullt starf 
á þjónustuborði við móttöku símapantana ásamt 
öðrum verkefnum.

Helstu verkefni: 
- Móttaka pantana í síma
- Meðhöndlun gagna
- Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
- Nákvæm vinnubrögð
- Frumkvæði
- Framúrskarandi þjónustulund
- Góð almenn tölvufærni
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið hafdis@garri.is 
merkt “ Þjónustuborð 2016 ”.
Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2016.  

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

www.garri.is
5 700 300

   



Viltu taka þátt í að móta nýja deild?
Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og starfsmönnum 
við aðhlynningu í skemmtilegt starf með virkri þátttöku starfsmanna.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR, 
SJÚKRALIÐAR OG STARFSMENN 
VIÐ AÐHLYNNINGU

Ný endurhæfingardeild á Landakoti

Leitum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga 
á skurðhjúkrun, stjórnun, ásamt gæða- og umbótastarfi til að taka að 
sér starf aðstoðardeildarstjóra. Deildin er 18 rúma bráðaskurðdeild  
og sérhæfir sig í hjúkrun sjúklinga sem fara í aðgerðir á efri hluta 
meltingarvegar og þvagfærum.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 

Skurð- og þvagfæraskurðlækningadeild

Við leitum eftir liðsauka í mönnunarteymi mannauðssviðs á Landspítala. 
Helstu verkefni snúa að mönnun, öflun og löðun umsækjenda, starfs-
lýsing um, ráðningarferlum og móttöku nýliða og erlendra starfsmanna 
auk ráðgjafar til stjórnenda. 

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling 
sem er hugmyndaríkur, á auðvelt með að vinna í teymi og er sterkur í 
miðlun og tjáningu, auk þess að hafa háskólamenntun og reynslu sem 
hæfir starfinu.

MANNAUÐUR: MÖNNUN 
OG RÁÐNINGAR

Mannauðssvið

Starf hjúkrunardeildarstjóra á lungnadeild er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 15. maí 2016, til 5 ára. 
Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar 
daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan 
deildarinnar.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Lungnadeild

Leitum eftir öflugum hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum sem 
hafa áhuga á eða vilja kynnast bráðahjúkrun.

Á Hjartagátt er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga auk fjölbreyttrar 
dag- og göngudeildarþjónustu fyrir hjartasjúklinga. Þar að auki 
er veitt þjónusta fyrir aðra sjúklingahópa eftir þörfum. Deildin er 
sólarhringsdeild, opin alla daga vikunnar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 
OG HJÚKRUNARNEMAR

Hjartagátt

LANDSPÍTALI ... HEILL HEIMUR!

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 OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Lyfjatæknar óskast til starfa. Um er að ræða tvö föst störf og tvö 
afleysingarstörf til eins árs. Starfshlutfall er 100% og eru störfin laus 
nú þegar eða samkvæmt samkomulagi. 

Sjúkrahúsapótek Landspítala er staðsett bæði við Hringbraut og í 
Fossvogi og starfa þar tæpleg 50 manns, lyfjafræðingar og lyfjatæknar 
við fjölbreytt verkefni.

LYFJATÆKNAR 

Sjúkrahúsapótek Landspítala

Óskum eftir lyfjafræðingum í launað starfsnám í klínískri lyfjafræði 
við Landspítala. Starfsnámið er einstaklingsmiðað í 36  mánuði frá 
tímabilinu 1. september 2016. Um er að ræða starfsnám sem lýkur með 
meistaragráðu frá lyfjafræðideild Háskóla Íslands.

LAUNAÐ STARFSNÁM 
LYFJAFRÆÐINGA

Námsstöður í klínískri lyfjafræði

Við leitum eftir liðsauka í kjaraþróunarteymi Landspítala á mannauðs-
sviði. Helstu verkefni eru innleiðing kjarasamninga, þróun launa bygging-
ar, gerð stofnanasamninga, samskipti við stéttarfélög og ráðgjöf til 
stjórnenda. 

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling 
sem er töluglöggur og lausnamiðaður og á auðvelt með að vinna í teymi, 
auk þess að hafa háskólamenntun og reynslu sem hæfir starfinu.

MANNAUÐUR: KJARAÞRÓUN

Mannauðssvið



Umsóknir skulu sendast á job@moberg.is

Frekari upplýsingar gefur Skorri Rafn, forstjóri 
Móbergs: skorri@moberg.is

Við höfum trú á að allt sé mögulegt!

www. veritas.is
www. veritas.is

Veritas sérhæfir sig í rekstri fyrirtækja á sviði heilbrigðisþjónustu og er móðurfélag fyrirtækjanna Vistor hf., Distica hf., 
Artasan ehf. og MEDOR ehf. Fyrirtækið er kjölfesta samstæðunnar og veitir þjónustu til dótturfyrirtækjanna svo þau geti 
einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni.

ÞAÐ VANTAR 
 EINN Í HÓPINN
Veritas leitar að samstarfsmanni í fjögurra manna upplýsingatæknideild sem þjónustar 
samstæðu fimm fyrirtækja í lyfja- og heilbrigðisgeiranum. Í boði er krefjandi starf í 
síbreytilegu umhverfi hjá fyrirtæki þar sem starfsánægja er mikil og fyrirtækjamenningin góð.

>> HELSTU VERKEFNI
     SQL umsjón
     SQL og Sharepoint forritun (C# og TSQL)
     Geta og kunnátta til að leysa kerfisstjóra af í fríum
     Almenn þjónusta við starfsmenn fyrirtækjanna

>> HÆFNISKRÖFUR
     Mjög góð þekking og reynsla af Microsoft SQL
     Góð þekking á Microsoft tækniumhverfi
     Sharepoint þekking er mikill kostur
     Háskólamenntun við hæfi er æskileg
     Haldgóð reynsla af vinnu við sambærileg verkefni
     Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Bergljót Kristinsdóttir, deildarstjóri, 
bergljot@veritas.is, s: 824 7176 og 
Vilborg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri 
vilborg@veritas.is  s: 824 7136.

Umsóknarfrestur er til og með 
14. mars nk. Sótt er um í gegnum 
ráðningarvef  Veritas, 
www.veritas.is. 

Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. 

 

Pantone litir:

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

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

SÖLUSTARF – Heildverslun Hfj.
DANCO heildverslun leitar að sölumanni/konu í einkar
fjölbreytt og krefjandi sölustarf.

Hæfniskröfur og starfssvið:
• Reynsla og þekking af sölumennsku skilyrði.
• Frumkvæði og góð mannleg samskipti.
• Samskipti og eftirfylgni við viðskiptavini.

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 25 ára.

Fullt starf – Ráðning strax .

Einungis tekið við skriflegum umsóknum.
Umsóknir sendist til: siggi@danco.is

L A G E R M A Ð U R  Ó S K A S T
Garri heildverslun óskar eftir að ráða starfsmenn á 
lager að Lynghálsi 2, Reykjavík. Um er að ræða sumar-
störf með möguleika á 

Helstu verkefni: 
-Tiltekt pantana
-Almenn lagerstörf

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

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið karl@garri.is 
merkt; Lagerstarf 2016. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2016.  

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

www.garri.is
5 700 300

framtíðarstar�.   
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I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI 
Akureyri 5 500 700 • Fax: 5 500 701

sba@sba.is • www.sba.is

AKUREYRI - HAFNARFJÖRÐUR
Við leitum að góðum bílstjórum til aksturs hópferðabíla 

sumarið 2016. Störf standa til boða bæði
á Akureyri og í Hafnarfirði.

Hæfniskröfur
D-réttindi til meiraprófs l Rík þjónustulund og hæfni 
í mannlegum samskiptum l Stundvísi og reglusemi 
Tungumálakunnátta er kostur l Hreint sakavottorð

Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 23. mars nk.
Öllum umsóknum verður svarað.

BÍLSTJÓRAR
SUMARIÐ 2016 

Keilir óskar að ráða í krefjandi starf fjármálastjóra hjá lifandi, skemmtilegu og ört 

stækkandi fyrirtæki. Hjá Keili eru fimm ólík menntasvið, auk nokkurra dótturfélaga, 

sem samtals veltu um einum milljarði króna á árinu 2015.

Við leitum að réttri mannskju með viðeigandi reynslu. Háskólamenntun áskilin. 

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn umsókn og fylgigögn fyrir 15. mars 

næstkomandi á netfangið starfsumsokn@keilir.net.

Keilir starfar eftir jafnréttis- og fjölskyldustefnu. Við hvetjum konur jafnt sem karla 

til að sækja um starfið.

KEILIR    //    ÁSBRÚ    //    578 4000    //    www.keilir.net

STARF FJÁRMÁLASTJÓRA KEILIS

Umsjónarmaður fasteigna
Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns  
fasteigna við Kvennaskólann í Reykjavík.  

Ráðið verður í starfið frá 1. apríl.  

Í starfslýsingu felst m.a. að umsjónarmaður fasteigna
- annist daglegan rekstur húsnæðis Kvennaskólans 
 og hefur eftirlit með umgengni um það
- ber ábyrgð á að aðgengi að húsum sé greitt er starfsemi 

hefst að morgni s.s. vegna snjóa og annarra orsaka.
- annist minni háttar viðhald á breiðum grundvelli og hafi 

góða þekkingu til þess að meta ástand hverju sinni bæði 
á húsum og tækjabúnaði

- beri ábyrgð á ræstingu og samskiptum við ræstingafólk 
og ræstingaaðila

- annist áætlanagerð á sviði viðhalds og endurbóta í sam-
ráði við skólameistara og tengilið Ríkiseigna

- hafi frumkvæði að greiningu á þjónustuþáttum tengdum 
rekstri og þjónustu við húsnæðið s.s. notkun rafmagns og 
hita og annarra þátta sem vega þungt í rekstrarkostnaði

- hafi eftirlit með framkvæmdum vegna lóðar og húsnæðis í 
samráði við skólameistara og tengilið Ríkiseigna 

- beri ábyrgð á að verkefni sem undir hann falla séu unnin 
samviskusamlega og innan settra tímamarka þannig að 
skólinn geti hverju sinni veitt notendum sínum sem besta 
þjónustu. 

Hæfni- og menntunarkröfur:
Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, skipulagshæfileika, 
frumkvæðis, þjónustulipurðar og hæfni í samskiptum.  
Viðkomandi þarf að vera reyklaus, heilsuhraustur og tilbúinn 
til að takast á við margvísleg verkefni á skemmtilegum 
vinnustað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 21. mars.

Umsóknir sem greina frá menntun og starfsreynslu skulu 
sendar til Kvennaskólans í Reykjavík, Fríkirkjuvegi 9,  
eða í netfangið hjalti@kvenno.is merkt ,,starfsumsókn“. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku eyðublaði. 
Umsókn þarf að fylgja sakavottorð í samræmi við  4. mgr. 
8. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

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

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Jón Sveinsson, skólameistari 
í síma 5807600 eða í netfanginu hjalti@kvenno.is.

Stefnir leitar að sérfræðingi í sérhæfðum fjárfestingum
Sérhæfðar fjárfestingar sjá um rekstur framtaksfjárfestingasjóða sem fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum.

Helstu verkefni
• Greiningar á fyrirtækjum og atvinnugreinum
• Kynningar og mat á fjárfestingakostum
• Upplýsingagjöf og skýrslugerð

Hæfni og þekking
• Próf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða tengdum greinum
• Tveggja ára starfsreynsla að lágmarki
• Góð almenn kunnátta á Microsoft Office 
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Þekking og brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Arnar Ragnarsson, forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga, 
netfang arnar.ragnarsson@stefnir.is, sími 444 6802.

Umsóknir skal senda á umsokn@stefnir.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2016

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Spennandi starf 
í f járfestingageiranum

Stefnir hf. er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins og þjónar jafnt einstaklingum sem fagfjárfestum.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Starfsmaður í Salalaug 

Grunnskólar

· Smíðakennari í Snælandsskóla

Velferðarsvið

· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

Einnig hefur verið opnað fyrir sumarstörf .

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

BARNAHEIMILIÐ ÓS leitar að 
frábærum einstaklingi í 100% starf.

BARNAHEIMILIÐ ÓS
Bergþórugata 20, 101 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 
552-3277 eða í gegnum netfangið os1@simnet.is. 

Umsóknarfrestur til 14. mars nk.

Ós er foreldrarekinn leikskóli í hjarta miðbæjarins. 
Á leikskólanum eru 33 börn á þremur deildum og 
11 starfsmenn. Við leggjum áherslu á faglegt starf, 
gleði, einstaklingsathygli, samheldni og vináttubrag. 
Samvinna við fjölskyldur barnanna er ríkur þáttur í 
daglega lífinu á Ósi svo við getum stuðlað að vellíðan 
og góðum alhliða þroska barnanna. Ós er góður og 
hlýlegur vinnustaður þar sem allir skipta máli.

• Leikskólakennaramenntun, sambærileg menntun 
eða reynsla af starfi með ungum börnum
• Hæfni til að vinna í samræmi við faglegar kröfur 

leikskólans
• Góð samskiptahæfni
• Jákvæðni, víðsýni og umburðarlyndi

menntunar- og hæfniskröfur:

ert þú efni í

góðan Ósara? 

Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann í Þorlákshöfn. 
Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann í Þorlákshöfn

Í skólanum eru 210 nemendur í 1. – 10. bekk og við hann starfar hæft og vel menntað starfsfólk. Mikill stöðugleiki hefur 
verið í starfsmannahaldi sem endurspeglast í einkunnarorðum skólans sem eru: Vinátta, virðing og velgengni. Starfsfólk og 
nemendur skólans vinna að metnaði að aukinni umhverfisvitund og minnkun matarsóunar og er skólinn þátttakandi í  
verkefninu Skólar á grænni grein. Húsnæði skólans er afar gott líkt og allur aðbúnaður. Gott samstarf er við leik- og  
tónlistarskóla á staðnum, en tónlistarskólinn er í húsnæði grunnskólans. Sveitarfélagið Ölfus hefur sinnt skólamálum að 
miklum metnaði og stutt við menntun starfsmanna. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir þekkingu,  
skýrri sýn á skólastarf og leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í samstarfi við aðra starfsmenn skólans.

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Veita faglega forystu og móta framtíðarsýn í samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla  
 og lög um grunnskóla.
• Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra.
• Bera ábyrgð á félagsstarfi nemenda innan skólans og hafa umsjón með tómstundastarfi og lengdri  
 viðveru nemenda.
• Veita markvissa kennslufræðilega leiðsögn og endurgjöf til starfsmanna.
• Annast skipulagningu forfalla og skráningu þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari og kennslureynsla í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana og reynsla af stjórnun.
• Góðir skipulagshæfileikar og færni í stundatöflugerð.
• Reynsla af umsjón með innra mati/sjálfsmati grunnskóla æskileg.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á þróunarstarfi.

Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun og stjórnunarreynslu og nöfn tveggja umsagnaraðila. 
Einnig skal fylgja greinargerð þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um skólastarf og tilgreina þau verkefni sem 
viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfinu.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið gudrun@olfus.is 
fyrir mánudaginn 21. mars 2016.  
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar íslenskra sveitarfélaga. Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Guðrún Jóhannsdóttir skólastjóri, gudrun@olfus.is s. 480 3850.

Járnsmiður / vélsmiður

BM Vallá óskar eftir að ráða járnsmið eða vélsmið til 
starfa í viðhaldsdeild fyrirtækisins í Reykjavík. 

Vinnan felst aðallega í viðhaldsverkefnum, bæði í  
verksmiðjum og á tækjum fyrirtækisins, en einnig í 
einhverjum nýsmíðum.

Umsóknarfrestur er til 13. mars 2016.  

Vinsamlegast sendið umsóknir á gylfi@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

STARFSSVIÐ: 
n  Gerð flugáætlana (Flight Planning)
n  Eftirlit með flugvélum félagsins (Flight Following)
n  Önnur tilfallandi verkefni í flugumsjón

   

HÆFNISKRÖFUR:
n  Gilt skírteini flugumsjónarmanns
n  Góð skipulagshæfni
n Hafa metnað til að ná árangri í starfi
n  Góð tölvufærni
n  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
n  Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund 

Nánari upplýsingar veita: 
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is  

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út eigi 
síðar en 12. mars 2016 á vefsíðunni:  
www.icelandair.is/umsokn 

FLUGUMSJÓNARMENN
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Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugumsjónarmenn í áhugavert og krefjandi starf  
í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 

n  Afrit af skírteini flugumsjónarmanns
n  Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum  

fyrir allt bóklegt flugumsjónarnám

n  Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum  
sambærilegum prófskírteinum

n  Nýtt sakavottorð 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið á dag- og næturvöktum (2-2-3). 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknum þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:



Alda Hótel Reykjavík óskar eftir  
að ráða starfsfólk í fullt starf á 

næturvakt í gestamóttöku.

Mikill metnaður er lagður í að gera hótelið að skemmti-
legum og fjölbreyttum vinnustað. Við viljum vinna með 
jákvæðu, skemmtilegu og metnaðarfullu starfsfólki.  
Stefna hótelsins er að veita starfsmönnum sínum kost á að 
vinna að faglegri þróun, svo þeir verði sem best fallnir til 
þess að sinna sínum störfum af kostgæfni.

Starfssvið:
• Ábyrgð á móttökusvæði Alda Hótel Reykjavík
• Móttaka gesta, innritun og útritun
• Að bóka mismunandi bókanir og vinnsla á bókunarkerfi
• Svara tölvupóstum, fyrirspurnum og bókunum
• Þjónusta hótelgesta

Hæfniskröfur:
• Haldbær menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Framúrskarandi ensku kunnátta er skilyrði og önnur 

tungumál æskileg
• Sveigjanleiki, framúrskarandi þjónustulund, hæfni í 

mannlegum samskiptum, stundvísi, glaðværð, metnaður, 
jákvæðni og frumkvæðni eru skilyrði 

• Hreint sakarvottorð

Umsóknir sendist á Helgu, hb@aldahotel.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
Óskar eftir að ráða 

sölufulltrúa í innanlandsdeild
100% starfshlutfall - framtíðarstarf

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustu- 
fyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrif- 
stofu, gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess 
gistiheimili. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur 
starfsfólks með breiða þekkingu og reynslu af ferða- 
þjónusturekstri.

Við leitum að fólki sem býr yfir eftirfarandi kostum:
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, Outlook o.fl.
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í 

starfi
• Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu æskileg 
• haldgóð þekking á landafræði Íslands og íslenskri  

ferðaþjónustu 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á  
umsækjanda ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu,  

en umsóknum skal skilað á netfangið  
valgerdur@gjtravel.is 

SÖLUFULLTRÚI 
FYRIR HÓTEL- OG 
VEITINGAHÚSAMARKAÐ

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á borkur@olis.is fyrir 15. mars.

HELSTU VERKEFNI:

• Tilboðsgerð, úrvinnsla og eftirfylgni

• Sala og þjónusta til viðskiptavina

• Öflun nýrra viðskiptavina/sambanda

• Upplýsingar og ráðgjöf hvað varðar 

 almennar rekstrarvörur fyrir hótel,  

 veitingastaði og veisluþjónustur

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:

• Góð framkoma og reynsla af sölustörfum

• Góð tölvukunnátta æskileg 

 – Navision 2016

• Hæfni í samskiptum

• Frumkvæði og fagmennska í starfi

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsókn skal merkja „Hótel og veitingahús“.

Við leitum að metnaðarfullum og orkuríkum einstaklingi sem er góður 
í mannlegum samskiptum. Þekking á þessum markaði er kostur.
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Nú leitum við að frumkvöðlum, einstaklingum, hugvitsfólki, 
sem vantar aðgengilega skapandi starfsaðstöðu til að vinna 
að sínum viðskiptahugmyndum. Annars vegar leitum við  að 
hreyfihömluðum / fötluðum einstaklingum sem eru að vinna 
að nýsköpunarhugmynd eða ófötluðum einstaklingum sem 
eru að vinna að nýsköpunarhugmyndum á velferðar- og/eða 
heilbrigðissviði. 

Ef þú fellur innan fyrrnefndra lýsinga, vinnur að nýsköpun 
og vantar starfsaðstöðu í skapandi umhverfi með frábært 
aðgengi jafnt fyrir fatlaða sem ófatlaða, endilega leyfðu 
okkur að heyra í þér. Sjálfsbjargarhúsið er mjög vel staðsett 
í Reykjavík, næg bílastæði, frábært aðgengi fyrir fatlaða, 
aðgangur er að góðu mötuneyti, faglegur stuðningur er til 
staðar, og leigan er sanngjörn. 

Í miðstöðinni er þegar búið að setja upp vísi að Fab Lab, en 
það er frumkvöðlafyrirtækið Elab sem verður þar með nýstár-
legan tækjabúnað sinn (m.a. þrívíddarprentara ofl.) sem okkar 
frumkvöðlar munu hafa greiðan aðgang að gegn vægu gjaldi.

Náið samstarf verður við Nýsköpunarmiðstöð Íslands,  
Háskólann í Reykjavík, Icelandic Startup og fleiri um ýmsan 
faglegan stuðning við þátttakendur.

Endilega skoðaðu vefsíðu okkar www.frumbjorg.is og  
kynntu þér miðstöðina og sendu okkur síðan skilaboð  
frumbjorg@frumbjorg.is ef þú hefur áhuga.

Frumkvöðlar óskast
Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra opnaði nýverið frumkvöðlamiðstöð, 
Frumbjörg  – Frumkvöðlamiðstöð Sjálfsbjargar, og er hún staðsett í 
Sjálfsbjargarhúsinu, Hátúni 12, Reykjavík.  

Frumbjörg – Frumkvöðlamiðstöð Sjálfsbjargar er frumkvöðlamiðstöð sem Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra stendur 
að og er þar að svara ákalli fatlaðra sem ófatlaðra um slíka aðstöðu. Með miðstöðinni skapast aðstaða fyrir fatlaða 
frumkvöðla til að vinna að sínum nýsköpunarhugmyndum og myndar þar brú fyrir þá út á atvinnumarkaðinn.  
Þá er ófötluðum einstaklingum sem vinna að nýsköpun á heilbrigðis- og velferðarsviði einnig boðin aðstaða.

Veitingastaðurinn Sægreifinn 
auglýsir eftir hörkuduglegu 

starfsfólki.
Um er að ræða fullt starf sem yrði blanda af dagvinnu, 
kvöldvinnu og annarri hverri helgi. Einnig vantar okkur 
skólafólk sem getur unnið ca 1 kvöld í viku og aðrahverja 
helgi og yrði þá áfram út sumarið. Erum einnig að auglýsa 
eftir starfsfólki fyrir sumarið, frá júní og út ágúst. 
Æskilegt er að manneskjan sé eldri en 20 ára, snyrtileg, 
stundvís, reyklaus, ábyrg, brosmild, sýni frumkvæði í vinnu 
og hafi ríka þjónustulund. Íslenska og enska skilyrði. 
Þarf að geta byrjað strax.

Umsóknir berist á seabaron8@gmail.com
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Forseti 
hug- og félagsvísindasviðs  
Staða forseta fræðasviðs við Háskólann á Akureyri er 100% og felur meðal annars í sér 
yfirumsjón með allri starfsemi og rekstri fræðasviðsins og stefnumörkun í málefnum 
fræðasviðsins undir stefnu háskólans. Næsti yfirmaður forseta fræðasviðs er rektor 
háskólans. Til greina kemur að forseti fræðasviðs komi að kennslu og rannsóknum innan 
fræðasviðsins sem hluta af starfi sínu. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. 
ágúst 2016. Starfsstöðin er á Akureyri.

Rektor ræður forseta 
fræðasviðs til fjögurra ára í 
senn. Við ráðningu er notast 
við sjálfstætt mat fagaðila 
til að meta stjórnunar- 
og samskiptahæfileika 
ásamt stjórnunarreynslu 
viðkomandi. Jafnframt er 
litið til umsagnar hug- og 
félagsvísindasviðs ásamt 
því að haft er samráð við 
háskólaráð um ráðninguna. 

Helstu ábyrgðarþættir:
• Frumkvæði og forysta um málefni fræðasviðsins.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð á málefnum  
 fræðasviðsins.
• Yfirumsjón með rannsóknarvirkni og kennslu á  
 sviðinu.
• Framkvæmd gæðastjórnunar á fræðasviðinu í  
 samráði við gæðastjóra.
• Starfsmannamál á sviðinu.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum sam-  
 skiptum fræðasviðsins.
• Seta í framkvæmdastjórn skólans og er hluti af  
 yfirstjórn skólans.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra. 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Eyjólfur Guðmundsson rektor 
Háskólans á Akureyri. Umsóknir og 
fyrirspurnir skal senda á netfangið 
rektor@unak.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
15. mars 2016. 

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

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

• Doktorspróf er skilyrði og æskilegt að prófið sé  
 á vettvangi fræða sem kennd eru á    
 viðkomandi fræðasviði eða tengjast viðfangs- 
 efnum þess.
• Hæfileiki til að byggja upp og leiða teymi   
 akademískra starfsmanna.
• Reynsla af rekstri og stjórnun.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn.
• Reynsla af starfi innan háskóla er æskileg.
• Reynsla af störfum sem tengjast viðfangsefnum
 á fræðasviðinu er æskileg.
• Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í   
 mannlegum samskiptum.

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

www.unak.is/lausstorf.

Upplýsingar um hug- og félagsvísindasvið er að finna á vef háskólans á slóðinni:
http://www.unak.is/hugogfelagsvisindasvid

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Fálkinn hf. leitar eftir drífandi  
stjórnanda fyrir vélasvið félagsins.

Um er að ræða spennandi starf með nýjum eig-
endum Fálkans.  Viðkomandi þarf að hafa góða 
samskipta- og stjórnunarhæfileika auk frum-
kvæðis til að sækja fram og greina ný tækifæri.  
Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra.    

Haldbær reynsla, tæknikunnátta  og þekking á 
bíla- og vélavörumarkaði er æskileg ásamt ríkum 
þjónustuvilja.  Umsækjandi þarf að hafa reynslu 
af erlendum samskiptum, vörustýringu,  inn-
kaupum og sölu- og tilboðsgerð.  Starfinu fylgir  
mannaforráð.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
 ib@falkinn.is fyrir 14 mars nk.  

KRAFTMIKILL SÖLUMAÐUR 
ÓSKAST TIL STARFA

 
 

 

 

Pósturinn leitar að öflugum einstaklingi í söludeild 
Póstsins, starfið felst í sölu á auglýsingalausnum 
Póstsins og öðrum tilfallandi verkefnum.

Starf

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elvar Bjarki 
Helgason forstöðumaður Fyrirtækjasölu á 
netfanginu elvarh@postur.is.

Áhugasamir geta sótt um á heimasíðu Póstsins 
ásamt að senda inn starfsferilsskrá og mynd. 
Umsóknarfrestur er til 14. mars 2016. Allar 
umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Háskólapróf sem nýtist í starfi eða mikil reynsla af 
sölustörfum til fyrirtækja.
Vera árangursdrifinn með hæfileika í mannlegum 
samskiptum og framúrskarandi þjónustulund
Eiga auðvelt með að skipuleggja sölu 
og sjá ný tækifæri
Frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð tölvuþekking

Kynning og sala á þjónustu til nýrra viðskiptavina
Fyrirtækjaheimsóknir

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Þú getur sótt um sumarstarf 
hjá Kópavogsbæ

PIPAR\TBW
A - SÍA 

kopavogur.is

Til að sækja um sumar starf þarftu að fara inn 
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. 
Þar finnur þú líka allar nánari upplýsingar um 
störfin sem eru í boði.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili 

í Kópavogi.
• Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri 

(fæddir 1998 eða fyrr).

Viltu gera 
eitthvað 
skemmtilegt 
í sumar?

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir eftir 
kokki/matráði til starfa í veitingasölu 
þjóðgarðsins í Skaftafelli í Öræfum.

Starfstímabilið er frá byrjun maí til loka 
september, en þó er mögulegt að semja 
um skemmri tíma. Í starfinu felst:

•  Matargerð og umsjón með matargerð: 
 súpur og léttir réttir
•  Verkstjórn í eldhúsi
•  Pantanir vegna veitinga

Umsóknarfrestur er til og með 20.mars 2016

Laun eru greidd samkvæmt kaupskrá Matvís, sjá  
matvis.is. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún 
Sigurgeirsdóttir í síma 842-4235.

Tekið er við umsóknum með ferilskrá á netfangi Sigrúnar:  
sigrun@vjp.is

Kokkur /  matráður

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á borkur@olis.is fyrir 15. mars.

HELSTU VERKEFNI:

• Tilboðsgerð, þrifaáætlanir, 

 úrvinnsla og eftirfylgni

• Sala, þjónusta og ráðgjöf 

 til viðskiptavina

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Upplýsingar og ráðgjöf hvað 

 varðar almennar rekstrarvörur 

 og hreinlætisvörur

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla af sölustörfum og rík þjónustulund 

• Þekking á þrifakerfum og virkni þeirra

• Þekking og reynsla varðandi HACCP-kerfið

• Góð þekking á vinnsluvélum 

 og gerð þrifaáætlana

• Þekking og ráðgjöf varðandi æskileg   

 hreinlætis- og sótthreinsiefni í matvælaiðnað 

Umsókn skal merkja „Matvælaiðnaður“.

Við leitum að öflugum þrifa- og hreinlætisráðgjafa til að selja 
fjölbreytt úrval vörutegunda til matvælaiðnaðarins.
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ÞRIFA- OG 
HREINLÆTISRÁÐGJAFI 
– MATVÆLAIÐNAÐUR

Leitað er að verkefnastjórum á skrifstofur Heilbrigðisvísindasviðs, 
Hjúkrunarfræðideildar og Læknadeildar.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.

Nánari upplýsingar um störfin eru á hi.is/laus_storf
www.hi.is

SPENNANDI STÖRF Í STJÓRNSÝSLU 
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Starf sérfræðings í mennta-  
og menningarmálaráðuneytinu

Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings á 
skrifstofu mennta og vísindamála í mennta og menn- 
ingarmálaráðuneytinu.  Nánari upplýsingar er að finna 
á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars. 2016



Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Löggiltur fasteignasali eða nemi óskast
Eignamiðlun óskar eftir löggiltum fasteignasala eða nema 
í löggildingu í sölustarf.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu sendi upplýsingar um 
menntun og fyrri störf á anna@eignamidlun.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Eignamiðlun er elsta 
fasteignasala Íslands, þar starfa  
nú 11 löggiltir fasteignasalar.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Slástu í hópinn og hjálpaðu  
okkur að leysa krefjandi  
verkefni fyrir flugiðnaðinn

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Tel. +354 525 9100
sabreairlinesolutions.com

Umsóknir sendist á:  
rek.info@sabre.com fyrir 7. mars nk.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér frekar starf-
semi Sabre á heimasíðu okkar www.sabre.com.

Við erum stolt af því að bjóða upp á starfsumhverfi 
sem hvetur til þróunar og samvinnu, tryggir jafnvægi 
milli vinnu og einkalífs, jafnframt sem okkur hefur 
tekist að halda virkri frumkvöðlamenningu.

Verkefnastjóri í upplýsingatækni
Sabre á Íslandi leitar að verkefnastjóra með reynslu af upplýsingatækni til að slást í hóp skemmti-

legra snillinga.  Viðkomandi mun stýra innleiðingarverkefnum á lykillausn fyrirtækisins, Sabre 

Intelligence Exchange™ til leiðandi flugfélaga út um allan heim. Sabre Intelligence Exchange™ er 

leiðandi hugbúnaðarlausn sem flugfélög nota  til að greina og vinna úr rekstrargögnum í rauntíma. 

Lausnin gegnir lykilhlutverki í upplýsingatæknikerfum hjá yfir 50 flugfélögum út um allan heim.

 Ábyrgðarsvið

• Verkefnastjórnun á innleiðingu upplýsingatæknikerfa

• Fjárhags- og tímastjórnun verkefna

• Áhættumat og upplýsingagjöf til næstráðanda

• Vinna með stjórnendum við að tryggja framgang verkefna, 
eftirfylgni og fjarlægja hindranir

Hæfniskröfur
• Geta til að halda utan um mörg samhliða verkefni

• Reynsla af því að vinna með alþjóðlegum teymum

• Hæfni til að leiða framkvæmd verkefna

• Mjög góð enskukunnátta

• BSc/MSc gráða í verkefastjórnun, verkfræði  
eða tölvunarfræði

• Vottun í IPMA, PRINCE, PMP eða SCRUM er kostur

• 2-3 ára reynsla af verkefnastjórnun

VILTU TAKA ÞÁTT?

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2016. Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.shs.is. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins - Skógarhlíð 14 - S: 528-3000 

VIÐ LEITUM AÐ BÓKARA
Slökkviliðið vill ráða bókara til starfa á skrifstofuna í 
Skógarhlíð 14. Um fullt starf er að ræða og kostur ef 
viðkomandi getur hafið störf fyrir miðjan apríl.

Við leitum að jákvæðum og öflugum 
einstaklingi sem vill tilheyra okkar liði, getur 
starfað sjálfstætt og hefur gott frumkvæði. Stjörnugrís

Óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann við störf í vinnslu.

Starfslýsing: 
Lögun, reyking, söltun, skinkugerð og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð vinnubrögð, stundvísi, og frumkvæði,  
góð samskiptahæfni, snyrtimennska 
Góð almenn tölvukunnátta, sem og íslensku- og  
enskukunnátta.

Fullum trúnaði  heitið .

Vinsamlegast
sendið umsóknir á 
box@frett.is merkt 
,,Kjötiðnaðarmaður-0503“

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Rekstur heimagistingar í 
Reykjanesbæ

Til sölu rekstur á heimagistingu í Reykjanesbæ.
Góð bókunarstaða. 

Rekstrinum fylgir íbúð og mjög hagstæður leigusamningur. 
Jafnframt er möguleiki á kaupum á fasteigninni.

Tilvalið atvinnutækifæri fyrir einstaklinga eða ferðaþjón-
ustuaðila sem vilja bæta við sig viðskiptum.

Fyrirspurnir berist á netfangið atilz@atilz.is

Getum bætt við okkur starfsfólki 

Skjól hjúkrunarheimili óskar eftir 
sjúkraliðum og starfsfólki í umönnun   

 
Hæfniskröfur: 
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með öldruðum, 
jákvæðni og góð samskiptahæfni.  

Nánari upplýsingar veitir Guðný Guðmundsdóttir 
forstöðumaður hjúkrunar í síma 522 5600,  
gudny@skjol.is 

Umsóknir má einnig senda rafrænt í gegnum heimasíðu 
Skjóls www.skjol.is 

Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                    

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í mælarekstri
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um starfið á www. starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með  
21. mars nk.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og 
tækni sviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, 
Fjár mála- og rekstrarsviði og Skrifstofu 
for stjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

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

Veðurstofa Íslands hefur á undanförnum árum 
aukið áherslu á og byggt upp mælakerfi 
fjar  könnunar. Stofnunin leitar að sérfræðingi í 
rekstur þess kerfis, sem m.a. saman stendur af 
föstum og færanlegum veðursjám (radar) og 
agnasjám (lidar). Viðkomandi starfs maður 
mun koma til starfa á Athugana- og tæknisviði 
með megináherslu á störf á sviði fjar könn
unar. Hann mun auk þess koma að rekstri 
mæla kerfa til vöktunar á nokkrum af helstu 
eðlis þáttum jarðar, þ.e. lofti, vatni, jöklum, 
jörð og hafi. Í boði er krefjandi og fjölbreytt 
fram tíðarstarf. 

Helstu verkefni 
  Rekstur og uppbygging mælikerfa 

fjarkönnunar, vöktun gagnastrauma og 
gæðaeftirlit.

  Reglubundnar prófanir og kvarðanir, 
samskipti við framleiðendur og 
þjónustuaðila.

  Staðarval og uppbygging innviða við  
virkar eldstöðvar, könnun fjarskiptaleiða  
og aðkomu.

  Gagnaumsýsla, greining og miðlun 
upplýsinga til eftirlits og úrvinnslu.

  Mælingar í eldgosum, beiting mælitækja 
fjarkönnunar á vettvangi eldsumbrota.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólanám á sviði verk eða tæknifræði.
  Framhaldsmenntun (M.Sc.) og/eða farsæl 

reynsla á sviði fjarkönnunar er kostur.
  Farsæl reynsla á sviði mælareksturs og góð 

tölvukunnátta. Forritunarreynsla er kostur.
  Þekking og/eða reynsla á sviði gagn

umsýslu, gagnastreymis, miðlunar og 
úrvinnslu mæligagna.

  Þekking og/eða reynsla í viðhaldi og 
við gerð mælitækja. Eftirliti með sann
prófun og kvörðun mælitækja er kostur. 

  Færni í mannlegum samskiptum, 
frum kvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
og í teymis vinnu. 

  Góð færni í íslensku og ensku.
  Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum, 

ökuréttindi C1E er kostur.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Óðinn Þórarinsson, framvæmdastjóri 
Athugana- og tæknisviðs (odinn@vedur.is) og 
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.
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Menntunar- og hæfnikröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur   

sambærileg menntun
• Góð tölvuþekking
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum

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

> Þjónusturáðgjafi í þjónustudeild

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

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Ragnarsdóttir forstöðumaður þjónustudeildar í netfangi 
g.birna.ragnarsdottir@samskip.com

Samskip leita að áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum starfsmanni til að veita viðskiptavinum 
félagsins þjónustu og ráðgjöf.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. 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. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Staða sérfræðings á sviði  
gagnagrunna og hugbúnaðar

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til að hafa 
yfirumsjón með viðhaldi, skipulagningu og uppbygginu 
gagnagrunna ásamt því að hafa umsjón með hugbúnaði  
og hugbúnaðarþróun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi  
framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, 
 kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum
• Þekking og reynsla af Unix/Linux stýrikerfum
• Þekking á almennri gagnasafnsfræði
• Þekking á Oracle gagnasafnskerfi, SQL og PL/SQL
• Þekking á tölfræðiforritinu R
• Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna æskileg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis  
og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k.  
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun,  
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skulu  
sendar á póstfangið hafro@hafro.is.

Nánari upplýsingar veitir Björn Æ. Steinarsson  
(bjorn@hafro.is, sími 5752000, 6918297), forstöðumaður 
veiðráðgjafarsviðs.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega 
nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist al-
þjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur 
að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.



    
 veitingar & þjónusta

Sumarstörf í boði

G Rl

Um er að ræða fjölþætt þjónustustörf sem 
snúa að almennri afgreiðslu og þjónustu á 

veitingahúsi staðarins.

Óskum einnig eftir matreiðslumönnum 
og aðstoðarfólki í eldhús.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendar 
ásamt ferilskrá á netfangið 

fridjon@gfridjon@grveitingar.is merkt 
„Sumarstarf 2016“ 

GR veitingar, rekstraraðili  golfskálans 
í Grafarholti,  leitar eftir duglegu og 

brosmildu fólki til starfa í sumar. 

Viltu taka þátt í að færa tæknilega þjónustu Ljósleiðarans á nýtt stig og styðja við 
framúrskarandi þjónustuupplifun? Við bjóðum upp á starf sem færi gefst á að þróa og 
tækifæri til að vinna að stöðugum úrbótum og sjálfvirknivæðingu þjónustu. 
 
Hvert yrði  þitt hlutverk?
Þú yrðir hluti af teymi sem ber ábyrgð á tæknilegri þjónustu við viðskiptavini 
Ljósleiðarans. Þú myndir leiða og styðja hópinn í stefnumótun, þróun þjónustuferla 
og samskiptum við viðskiptavini s.s. fjarskiptafélög ásamt því að aðstoða við að veita 
tæknilega þjónustu. Ef þú hefur mikinn áhuga á þjónustu og fjarskiptatækni þá gæti 
þetta verið starfið fyrir þig. Við leitum að starfsmanni sem hefur ríka þjónustulund, 
frumkvæði og haldbæra reynslu af að stýra þjónustu.

Starfið býður upp á frábæra vinnuaðstöðu, virka starfsþjálfun, gott mötuneyti, sem og 
skemmtilega og hæfa vinnufélaga. Við erum með vel mótaða jafnréttisstefnu og tökum 
vel á móti bæði konum og körlum.

Eingöngu er sótt um starfið á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur: starf.or.is/
gagnaveitan/ þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Umsóknarfrestur 
er til og með 14. mars 2016. Ef þú vilt forvitnast um starfið sendu þá póst á Bryndísi 
Ernstsdóttur mannauðsráðgjafa á netfangið starf@gagnaveita.is. 

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur 
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun 
jafnréttismála árið 2015.

VANTAR ÞIG TÆKIFÆRI
TIL AÐ HAFA ÁHRIF?

——  ÞJÓNUSTUSTJÓRI

LEIKSKÓLINN HEIÐARSEL

DEILDARSTJÓRI ÓSKAST 
Í 100% STÖÐU SEM FYRST

Leikskólinn Heiðarsel er heilsuleikskóli sem 
starfar eftir heilsustefnunni. Áhersla er lögð á 
hreyfingu, næringu og listsköpun í leik og starfi. 
Aðrir áhersluþættir leikskólans eru málörvun/
læsi og stærðfræði. 

 Helstu verkefni og ábyrgð
·  Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna  
 samkvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t:

·  Að bera ábyrgð á uppeldis-og 
 menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni.

·  Stjórnun, skipulagning og mat 
 á starfi deildarinnar.

·  Að bera ábyrgð á að unnið 
 sé eftir skólanámskrá.

·  Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

 Hæfniskröfur
·  Leikskólakennaramenntun

·  Reynsla af uppeldis-og 
 kennslustörfum með börnum

·  Góð hæfni í mannlegum samskiptum

·  Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður

·  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2016

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja 
um.  Sækja skal um starfið rafrænt 
á vef Reykjanesbæjar. 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf 

Frekari upplýsingar veitir Ólöf Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri í síma 4203131/8917178  eða 
olof.gudmundsdottir@heidarsel.is
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Skordýrabóndi óskast
NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKIÐ VÍUR RÆKTAR SKORDÝR TIL 
FÓÐURGERÐAR Í BOLUNGARVÍK. SKORDÝRAELDI ER NÝLUNDA Á 
ÍSLANDI OG STANDA VÍUR FRAMARLEGA Á HEIMSVÍSU. 

Við leitum að skordýrabónda, sem til viðbótar við að sinna 
flugnastofninum, sinnir rannsóknum og tækniþróun. Því þurfum 
við einhvern sem hefur háskólamenntun (til dæmis í líffræði) til að 
sinna rannsóknum og þróunarstarfi, en er einnig nokkurskonar 
Georg gírlausi til að finna og útfæra sniðugar lausnir á 
uppbyggingu eldiskerfisins. Skilyrði er að vera ófeiminn við 
skordýr.  

Nánari upplýsingar á
fodurskordyr.is 

SÖLUMAÐUR LYFTARA OG VINNUVÉLA

Við leitum að framtakssömum, metnaðarfullum og drífandi einstaklingi 
til framtíðarstarfa í söluteymi nýrra og notaðra véla.
Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking og enskukunnátta nauðsynleg.
 
 
SÖLUMAÐUR Í VARAHLUTAVERSLUN

Við leitum að framtakssömum, metnaðarfullum og drífandi einstaklingi 
til framtíðarstarfa í verslun. Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking og 
enskukunnátta nauðsynleg.
 
 
VERKSTÆÐI – VÉLVIRKI, BIFVÉLAVIRKI EÐA VANA MENN

Við leitum að manni með reynslu af viðgerðum á lyfturum, vinnuvélum 
og/eða landbúnaðarvélum. Þekking á rafmagnsvinnu, enskukunnátta 
og almenn tölvuþekking einnig æskileg.
 

Vélaborg er eitt af stærstu fyrirtækjum 
landsins í alhliða þjónustu við 
verktaka og flutningsaðila. Meðal 
helstu umboða eru: Jungheinrich, 
Bobcat, Doosan og Case. Í dag 
starfa um 25 manns hjá fyrirtækinu. 

Umsækjendur eru beðnir um að 
senda umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið gunnarbj@velaborg.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 18. mars

Vélaborg Vörumeðhöndlun ehf.  Járnháls 2 - 4 : 110 Reykjavík : Iceland
Heimasíða/Website: www.velaborg.is : Sími/Phone: +354 414 8600

VÉLABORG 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Aðstoðarskólameistari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201603/353
Sérfræðingur í mælarekstri Veðurstofa Íslands Reykjavík 201603/352
Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201603/351
Kokkur/matráður Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201603/350
Sviðsstjóri þjónustusviðs Ríkiskaup Reykjavík 201603/349
Hjúkrunarfræðingar LSH, Hjartagátt Reykjavík 201603/348
Hjúkrunarnemar LSH, Hjartagátt Reykjavík 201603/347
Sérfræðingur, kjaraþróun LSH, skrifstofa mannauðssviðs Reykjavík 201603/346
Sérfr., mönnun og ráðningar LSH, skrifstofa mannauðssviðs Reykjavík 201603/345
Sérfræðingur Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201603/344
Sjúkraflutninga- og umsj.maður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201603/343
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hólmavík 201603/342
Matreiðslumaður, afleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201603/341
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Hólmavík 201603/340
Landgræðslustjóri Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201603/339
Sálfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201603/338
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201603/337
Sumarstarfsmenn HÍ, sundlaug og íþróttahús Laugarvatn 201603/336
Lektor í uppeldis- og mennt.fr. HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201603/335
Lektor í uppeldis- og kennslufr. HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201603/334
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201603/333
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201603/332
Fagsviðsstjóri fiskeldis Matvælastofnun Selfoss 201603/331
Lyfjafræðingar, námsstöður LSH, klínísk lyfjafræði Reykjavík 201603/330
Þjónustufulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201603/329
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201603/328
Tilraunastjóri í jarðrækt Landbúnaðarháskóli Íslands Reykjavík 201603/327
Lyfjatæknar LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201603/326
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurð- og þvagfæraskurðlækn. Reykjavík 201603/325
Aðstoðardeildarstjóri LSH, skurð- og þvagfæraskurðlækn. Reykjavík 201603/324
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, lungnadeild Reykjavík 201603/323
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bækl.sk.deild Reykjavík 201603/322
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201603/321
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningadeild Reykjavík 201603/320
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, endurhæfingardeild aldraðra Reykjavík 201603/319
Sjúkraliðar LSH, endurhæfingardeild aldraðra Reykjavík 201603/318
Hjúkrunarfræðingar LSH, endurhæfingardeild aldraðra Reykjavík 201603/317
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201603/316
Sérfræðingur í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201603/315
Umsjónarmaður fasteigna Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201603/314
Hjúkr.fr. og sjúkraliðar, sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201602/263

VoIP Sérfræðingur til Team Voice IMS
Ef þú ert að leita að spennandi starfi við rekstur og 
þróunn á VoIP lausnum þá höfum við starfið fyrir þig 
hjá TELE-POST í Nuuk á Grænlandi. Hjá tæknimönnum 
í VoIP teyminu eru verkefnin fjölbreytt, allt frá rekstri til 
þróunar og skjölunar á TELE-POST VoIP og IMS kerfum.

Starfið:
Starfið krefst samskiptahæfileika, en einnig frumkvæðis 
og hæfileika til að vinna sjálfstætt. Að auki felur starfið 
i sér:
• Daglegur rekstur VoIP þjónustunnar  
 (3. level support)
• Endurbætur á VoIP kerfunum
• Þróun og uppsetning á nýjum VoIP lausnum
• Uppsetning og uppfærslur á hugbúnaði
• Aðstoð við tilboðsgerð á VoIP lausnum fyrir   
 viðskiptavini 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Æskilegt er að hafa einhverja reynslu af fjarskiptum 
ásamt eftirfarandi: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst á   
 sviði verkfræði 
• Starfsreynslu frá fjarskiptafyrirtæki
• Reynslu af Ericsson og BroadWorks kerfum
• Sérfræðiþekkingu í bilanagreiningu á öllum   
 lögum OSI módelsins
• Hæfileika til að starfa í öflugu teymi
• Sjálfstæðum vinnubrögðum og jákvæðni í   
 samskiptum
• Hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og  
 dönsku æskileg
• Eiga auðvelt með að aðlaga sig breytingum
• Eiga gott með að vinna undir álagi

Starfskjör:
Fyrir réttan einstakling býður TELE-POST krefjandi starf 
á spennandi vinnustað á meðal hæfra sérfræðinga, sem 
hafa brennandi áhuga á verkefnunum. Það eru ýmsir 
möguleikar til að þróast bæði faglega og persónulega í 
starfinu. Vinnustaður er í Nuuk.

Auk almennra launakjara eftir gildandi samningum 
bjóðast eftirfarandi fríðindi:
• Leiguíbúð eftir gildandi reglum
• Búslóðarflutningur til Nuuk
• Ferð til og frá Nuuk eftir gildandi reglum
• Árleg sumarfrísferð eftir gildandi reglum
• Sjúkratrygging eftir þriggja mánaða starf
• Lífeyrissparnaður

Áhugasamir?
Geta sótt um starfið með að senda tölvupóst á pia.
haubro@hartmanns.dk - merkt 146882.
Ef þú hefur spurningar um starfið þá vinsamlegast 
skrifið til Pia Haubro på mail pia.haubro@hartmanns.dk 
eða hringið í síma +45 41211353. Umsóknarfrestur er 
1.april.

Um TELE-POST
TELE-POST veitir fjarskiptaþjónustu til 56.000 íbúa sem 
eru dreifðir yfir fleiri þúsund kílómetra langa strand-
lengju Grænlands. Jafnvel minnstu bæjir og þorp hafa 
aðgang að útvarpi, sjónvarpi , síma og Interneti. 

Starfsmenn TELE-POST eru um 500 (þar af fjórir íslend-
ingar), að auki búa að jafnaði tugir Íslendinga í Nuuk 
þar sem jafnframt er starfsrækt ræðismannsskrifstofa.
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Starfslýsing: 

- Heimsókn til fyrirtækja

- Sala á auglýsingavörum

- Öflun nýrra viðskiptavina

- Árangurstengd laun

Hæfniskröfur

- Reynsla af sölu-

   mennsku æskileg

- Metnaður & dugnaður

- Sjálfstæð vinnubrögð

- Reglusemi 

LOGO auglýsingavörur 
Hringbraut 119 – 107 Reykjavík  - www.logo.is

SÖLUMAÐUR

- Umsókn sendist á ragnar@logo.is
- Umsóknarfrestur er til 19.03. 2016 

Helstu birgjar, 
BIC Graphic
Norwood, Jung 
og Ballograf.

LOGO býður upp á 
fjölbreytt úrval af 
gæða auglýsinga-
vörum til fyrirtækja 
og stofnanna. 

Áhugasamir geta 
skoðað vöruval
á www.logo.is

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til framtíðar-
starfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og samvisku-
samur og hafa hreint sakavottorð. 

Aðrar hæfniskröfur eru: 
- Reynsla af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhugi og reynsla af vinnu skv. gæðaferlum
- Góð almenn tækni- og tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri og geti unnið 
yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í góðum  
starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
netfangið alli@lyfjaver.is. Nánari upplýsingar í síma 895-3466.

Umóknarfrestur er til 13. mars 2016.

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 
sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, umsjón með minibar, 
bókunum, og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um 
kring. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska og reglusemi
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 
c.a 80% starfshlutfall Við leitum að útsjónarsömum hönnuði til að starfa við uppbyggingu á Ljósleiðaranum, 

sem er hágæða fjarskiptasamband fyrir heimili og fyrirtæki. 
 
Hvert yrði þitt hlutverk?
Þú yrðir hluti af Ljósleiðaradeild sem er teymi sérfræðinga sem bera ábyrgð á 
uppbyggingu og rekstri ljósleiðarakerfis Gagnaveitu Reykjavíkur. Um er að ræða starf 
sem færi gefst á að þróast í en þitt meginhlutverk væri að hanna ljósleiðarakerfi og 
sambönd til viðskiptavina. Til að sinna starfinu vel þarft þú að hafa háskólapróf sem 
nýtist í starfi, hafa ríka þjónustulund og vera fær í samskiptum. Reynsla af hönnun lagna 
og vinnu í landupplýsingakerfum er kostur. 

Starfið býður upp á frábæra vinnuaðstöðu, virka starfsþjálfun, gott mötuneyti, sem og 
skemmtilega og hæfa vinnufélaga. Við erum með vel mótaða jafnréttisstefnu og tökum 
vel á móti bæði konum og körlum.
 
Eingöngu er sótt um starfið á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur: starf.or.is/
gagnaveitan/ þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Umsóknarfrestur 
er til og með 14. mars 2016. Ef þú vilt forvitnast um starfið sendu þá póst á Bryndísi 
Ernstsdóttur mannauðsráðgjafa á netfangið starf@gagnaveita.is. 

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur 
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun 
jafnréttismála árið 2015.

VILT ÞÚ BYGGJA UPP 
HÁGÆÐASAMBAND?

——  HÖNNUÐUR

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



V A K T S T J Ó R I  F L U G V A L L A R Þ J Ó N U S T U  
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

K E R F I S S T J Ó R I 
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  V I Ð S K I P T A G R E I N D
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

S U M A R S T A R F  Í  K E R F I S Þ J Ó N U S T U   
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I 

Helstu verkefni eru dagleg verkstjórn, eftirlit með flugvallar- 
mannvirkjum og flugbrautum, eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum,  
flugverndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta ásamt umsjón  
og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur: 
•  Meirapróf  og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu 
•  Grunn tölvukunnátta er skilyrði 
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur 
•  Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er einnig kostur
•  Gerð er krafa um að umsækjendur séu heilsuhraustir

Þjálfun:
Isavia mun sjá um þá þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

Helstu verkefni eru almenn notendaþjónusta, uppsetning og viðhald tölva   
og snjalltækja, rekstur prentara, notendaumsýsla í Active Directory   
og rekstur og bilanagreining á innritunarkerfum og flugupplýsingaskjám.

Hæfniskröfur: 
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Grunnþekking á IP og netkerfum
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófi eins og MCSA eða MCITP
•  Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Helstu verkefni eru rekstur og þróun á gagnavöruhúsi og árangurs- 
mælikvörðum, þátttaka í þróun ferla tengdum áætlunum 
og eftirfylgni, þarfagreiningar og skýrslugerð auk annarra verkefna.  

Hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun/reynsla
•  Reynsla/þekking af notkun gagnagrunna nauðsynleg
•  Reynsla af úrvinnslu gagna æskileg
•  Þekking á Dynamics NAV kostur 
•  Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð

STA R F S STÖ Ð :
KE F LAVÍKU R –O G REY KJ AVÍKU RFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
14.  MARS 2016

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ATVINNA

Helstu verkefni eru almenn notendaþjónusta, eftirlit með tölvubúnaði  
 í innritun og flugupplýsingaskjám, rekstur farþegaafgreiðslukerfa,  
uppsetning og viðhald á tölvum, prenturum og öðrum jaðarbúnaði.  
 
Hæfniskröfur: 
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Grunnþekking á IP og netkerfum
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
•  Kostur að hafa lokið námi af tölvuþjónustubraut FS  
    eða öðrum framhaldsskóla
•  Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Umsækjandi þarf að geta hafið störf um miðjan maí og unnið út ágúst.

K E R F I S S T J Ó R I 
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru rekstur sérkerfa, rekstur og viðhald afritunarlausna,  
öryggismyndakerfis og aðstoð við notendaþjónustu, svo sem uppsetningu   
og viðhald tölva og snjalltækja.

Hæfniskröfur: 
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófi eins og MCSA eða MCITP  
•  Þekking á IBM afritunarlausnum kostur
•  Þekking á öryggismyndavélakerfum kostur
•  Þekking á Linux kostur
•  Grunnþekking á IP og netkerfum kostur
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Allir umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.



V A K T S T J Ó R I  F L U G V A L L A R Þ J Ó N U S T U  
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

K E R F I S S T J Ó R I 
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  V I Ð S K I P T A G R E I N D
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

S U M A R S T A R F  Í  K E R F I S Þ J Ó N U S T U   
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I 

Helstu verkefni eru dagleg verkstjórn, eftirlit með flugvallar- 
mannvirkjum og flugbrautum, eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum,  
flugverndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta ásamt umsjón  
og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur: 
•  Meirapróf  og vinnuvélapróf eru skilyrði
•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu 
•  Grunn tölvukunnátta er skilyrði 
•  Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur 
•  Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er einnig kostur
•  Gerð er krafa um að umsækjendur séu heilsuhraustir

Þjálfun:
Isavia mun sjá um þá þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

Helstu verkefni eru almenn notendaþjónusta, uppsetning og viðhald tölva   
og snjalltækja, rekstur prentara, notendaumsýsla í Active Directory   
og rekstur og bilanagreining á innritunarkerfum og flugupplýsingaskjám.

Hæfniskröfur: 
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Grunnþekking á IP og netkerfum
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófi eins og MCSA eða MCITP
•  Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Helstu verkefni eru rekstur og þróun á gagnavöruhúsi og árangurs- 
mælikvörðum, þátttaka í þróun ferla tengdum áætlunum 
og eftirfylgni, þarfagreiningar og skýrslugerð auk annarra verkefna.  

Hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun/reynsla
•  Reynsla/þekking af notkun gagnagrunna nauðsynleg
•  Reynsla af úrvinnslu gagna æskileg
•  Þekking á Dynamics NAV kostur 
•  Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð

STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKUR –OG REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
14.  MARS 2016

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/AT VINNA

Helstu verkefni eru almenn notendaþjónusta, eftirlit með tölvubúnaði  
 í innritun og flugupplýsingaskjám, rekstur farþegaafgreiðslukerfa,  
uppsetning og viðhald á tölvum, prenturum og öðrum jaðarbúnaði.  
 
Hæfniskröfur: 
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Grunnþekking á IP og netkerfum
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
•  Kostur að hafa lokið námi af tölvuþjónustubraut FS  
    eða öðrum framhaldsskóla
•  Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Umsækjandi þarf að geta hafið störf um miðjan maí og unnið út ágúst.

K E R F I S S T J Ó R I 
Á  R E Y K J A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru rekstur sérkerfa, rekstur og viðhald afritunarlausna,  
öryggismyndakerfis og aðstoð við notendaþjónustu, svo sem uppsetningu   
og viðhald tölva og snjalltækja.

Hæfniskröfur: 
•  Kostur að hafa lokið Microsoft prófi eins og MCSA eða MCITP  
•  Þekking á IBM afritunarlausnum kostur
•  Þekking á öryggismyndavélakerfum kostur
•  Þekking á Linux kostur
•  Grunnþekking á IP og netkerfum kostur
•  Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
•  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Allir umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
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Hjá Pacta Lögmönnum starfa yfir 30 lögfræðingar á

15 starfsstöðvum víða um land. Lögmenn Pacta búa 

yfir víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum 

lagaumhverfis sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og 

einstaklinga. Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum 

um land allt gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, 

byggða á þekkingu, trausti og áreiðanleika.

Með samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum

hafa lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu og 

sérþekkingu annarra lögmanna stofunnar, hvar

sem þeir starfa á landinu.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akureyri og Norðurland
Við leitum að bæði lögfræðingi og lögmanni til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á 
Norðurlandi, með starfsstöð á Akureyri. Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar 
ráðgjafar og samningagerðar, lögfræðiinnheimta, málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og 
hjá Sýslumannsembættum á Norðurlandi.

Fjarðabyggð og Austurland
Við leitum að lögfræðingi eða lögmanni til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Austurlandi, 
með starfsstöð í Fjarðabyggð. Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og 
samningagerðar, lögfræðiinnheimta, málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóm og hjá 
Sýslumannsembættum á Austurlandi. 

Vestmannaeyjar
Við leitum að lögmanni til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta í Vestmannaeyjum. Meðal 
verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, lögfræðiinnheimta, 
málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóm og hjá Sýslumannsembættinu Vestmannaeyjum.

Í öll ofangreind störf leitum við að ábyrgum og drífandi einstaklingum sem hafa metnað til að ná árangri í 
starfi, geta unnið sjálfstætt og búa yfir mikilli samskiptafærni.

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, rekstrarstjóri Pacta Lögmanna, í síma 440 7900 og á 
netfang benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 14. mars 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. Ráðið verður í störfin samkvæmt nánara samkomulagi.

Við viljum ráða lögmenn til starfa

Akranes ı Akureyri ı Blönduós ı Dalvík ı Egilsstaðir ı Hafnarfjörður 

Húsavík ı Ísafjörður ı Keflavík ı Reyðarfjörður ı Reykjavík 

Sauðárkrókur ı Selfoss ı Siglufjörður ı Vestmannaeyjar

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Akranes

Reykjanesbær

Fjarðabyggð

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

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

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

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

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

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Véla- og verkamaður 
Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðarbæjar óskar 
eftir að ráða starfsmann til starfa í þjónustumiðstöð. 

Helstu verkefni:
- Viðhald og viðgerðir á götum, göngustígum  
 og opnum svæðum
- Snjómokstur og hálkueyðing
- Þátttaka í bakvaktarkerfi bæjarins
- Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Meirapróf og réttindi á stærri vinnuvélar
- Reynsla af véla- og tækjavinnu
- Reynsla af almennum verkamannastörfum
- Samstarfs- og samskiptahæfni
- Þjónustulund

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. mars.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Haraldsson sviðsstjóri: 
585-5670 | siggih@hafnarfjordur.is  og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri: 585-5670 | boddi@hafnarfjordur.is 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
www.hafnarfjordur.is 

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

Sjúkraþjálfari

www.heilsuborg.is
Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

Heilsuborg leitar að 

metnaðarfullum sjúkraþjálfara. 

Starfið er fjölbreytt og 

samanstendur af hefðbundinni 

sjúkraþjálfun í bland við 

hópþjálfun og þjálfun 

einstaklinga í tækjasal. 

- Þín brú til betri heilsu

Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur 

starfsmanna að því markmiði að bæta heilsu 

og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og 

virðing eru  höfð að leiðarljósi í starfseminni. 

Starfsumhverfið er frjótt og stöðugt er leitað 

nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum sem best.  

Reynsla af hópþjálfun er kostur. 

Viðkomandi mun vinna sem verktaki. 

Nánari upplýsingar veitir Óskar Jón Helgason 

forstöðumaður heilbrigðisþjónustu. 

Umsókn sendist á oskar@heilsuborg.is 

fyrir 10. mars.  

Þjóðgarðsvörður í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Umhverfisstofnun auglýsir starf þjóðgarðsvarðar í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli laust til umsóknar.

Rekstrarsvæði þjóðgarðsins nær frá 
Brimnesi í norðri austur fyrir Háahraun 
í suðri. Skrifstofa þjóðgarðsvarðar er á 
Hellissandi en gestastofa sunnan jökuls 
verður á Malarrifi og er gert ráð fyrir að 
þjóðgarðsvörður geti starfað á báðum 
stöðum. Þjóðgarðsvörður fer einnig 
með yfirumsjón verndarsvæða á Vestur
landi t.d. Bárðarlaug, Ströndinni við 
Stapa og Hellna, Búðahrauni, Eldborg í 
Hnappadal, Grábrók og Geitlandi.

Þjóðgarðsvörður annast daglegan 
rekstur og umsjón þjóðgarðsins og 
annarra verndarsvæða á Vesturlandi 
í umboði Umhverfisstofnunar í sam
ræmi við stjórnunar og verndaráætl
anir, sér um fræðslu og fer með eftirlit 

sbr. lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 
Þá hefur hann umsjón með landvörslu 
í þjóðgarðinum og á verndarsvæðum á 
Vestur landi og skipuleggur störf land
varða.

Leitað er að starfsmanni með afburðar
góða samskipta hæfi leika, reynslu og 
þekkingu á rekstri og manna forráðum 
auk þekkingar á náttúrufræði eða um
hverfisfræði. Náttúra þjóðgarðsins er 
einstök og er eitt helsta hlutverk starfs
mannsins að varðveita náttúru svæðis
ins í samvinnu við hlutaðeigandi aðila.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfn
iskröfur til þess er að finna á starfatorg.is 
og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með  
21. mars 2016. 

Umsóknir skulu sendar til  
Umhverfisstofnunar, Suðurlands-

braut 24, 108 Reykjavík eða á 
netfangið ust@ust.is  

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar
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Sólar sérhæfir sig í ræstingum og húsvarðaþjónustu 

hjá fyrirtækjum og stofnunum á höfuðborgarsvæðinu. 

Við erum metnaðarfull, umhverfismeðvituð og til þjónustu 

reiðubúin. Hjá Sólar starfa yfir 200 frábærir starfsmenn. 

Sólar ehf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra ræstinga. Sólar ehf. sérhæfir sig i ræstingum 
og húsvarðaþjónustu. Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf. Vinnutími er mjög 
sveigjanlegur og mikið um mannleg samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2016

Starfssvið:

Ráðningar og þjálfun starfsfólks

Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna

Launavinnsla og skráning

Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:

Reynsla af stjórnun

Jákvæðni og þjónustulund

Færni í mannlegum samskiptum

Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hreint sakavottorð

www.solarehf.is

Ræstingar og 
húsvarðaþjónusta

Ísafjarðarbær

Skipulags- og byggingafulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. Nánari 
upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

www.isafjordur.is

Skóla- og tómstundasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skólastjóra leik- og grunnskóla á Flateyri. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall.  
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016.

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

Skólastjóri
óskast

Þekkingarsetur Vestmannaeyja leitar eftir ráðgjafa/ 
verkefnastjóra til að koma að byggðaþróun í lands-
hlutanum. Verkefnin eru fyrst og fremst á sviði atvinnu-, 
ferða-, nýsköpunar- og menningarmála.

Ráðgjafi mun annast verkefnastjórnun og ráðgjöf til 
stofnanna, fyrirtækja og einstaklinga á Suðurlandi en 
með áherslu á Vestmannaeyjar. Verkefni ráðgjafa eru fyrst 
og fremst  á sviði byggðaþróunar og felur starfið í sér 
náið samstarf við aðra ráðgjafa annarra samstarfsaðila  
Samtaka sunnlenskra sveitafélaga.

Helstu verkefni:
•	 Aðstoð	við	gerð	rekstrar-	og	viðskiptaáætlana.
•	 Aðstoð	við	verkefnastjórnun,	markaðsgreiningar	 
 og áætlanagerð.
•	 Kynna	Uppbyggingarsjóð	Suðurlands,	veita	ráðgjöf	
 og handleiðslu við mótun umsókna í sjóðinn.
•	 Vinna	að	samningagerð	og	eftirfylgd	styrktra	verkefna		
 úr sjóðnum.

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Samskipta-	og	skipulagshæfni.
•	 Þekking,	innsæi	og	áhugi	á	ferðaþjónustu,	atvinnu-	
 og byggðaþróun.
•	 Gott	er	að	hafa	hagnýta	starfsreynslu,	s.s.	á	sviði		 	
 ferðaþjónustu, verkefnastjórnunar, rekstrar- 
 og vöruþróunar.
•	 Færni	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku,	
 kunnátta í fleiri tungumálum er kostur. 
 
Ráðgjafi hefur búsetu og starfsaðstöðu í Vestmanneyjum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Lögð er áhersla á frumkvæði, jákvæðni og metnað í starfi.

Umsókn	skal	innihalda	kynningarbréf	og	starfsferilsskrá	
og merkt „Ráðgjafi, Þekkingarsetur Vestmannaeyja“. 
Umsóknum	skal	skilað	í	umslagi	til	Þekkingarseturs	 
Vestmannaeyja, að Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjum 
eða rafrænt á netfangið pmj@eyjar.is. 

ráðgjafi/
Verkefnastjóri ÞEKKINGARSETUR

V E S T M A N N A E Y J A
rannsóknir - menntun - nýsköpun

Nánari upplýsingar veitir: Páll Marvin Jónsson, framkvæmdastjóri Þekkingarseturs Vestmannaeyja 
í síma 694-1006 eða með fyrirspurn á netfangið pmj@eyjar.is. 

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2016.

Starf rekstarstjóra Vinakots ehf. 
laust til umsóknar

Vinakot ehf. leitar eftir rekstrarstjóra í 100% starf, um er að ræða 
framtíðarstarf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst, eigi 
síðar en 1.apríl n.k. Vinakot ehf. rekur skammtíma- og langtíma 
búsetu fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda og þjónustu-
miðstöð. 

Starfssvið
Rekstrarstjóri mun heyra beint undir framkvæmdarstjóra, en 
starfssvið hans er m.a.: 

• Rekstrar- og fjármálastjórn Vinakots
• Gerð verkefna- og fjárhagsáætlana og að halda utan um samn-

inga, fjárhagslegar skuldbindingar og reikningsskil Vinakots
• Annast eftirliti á bókhaldi úrræða Vinakots
• Færir fjárhagsbókhald Vinakots, notast er við DK
• Auk annarra verkefna er heyra undir svið rekstarstjóra
• Staðgengill framkvæmdarstjóra og hefur umsjón með verk-

efnum í forföllum framkvæmdarstjóra eftir því sem við á
• Er í nánu samstarfi við mannauðsstjóra 

]
Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum er skilyrði
• Þekking á DK
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af fjármálastjórnun
• Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og löngun til að 

takast á við síbreytileg verkefni
• Samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til 13.mars 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Kristjánsdóttir  
mannauðsstjóri - soley@vinakot.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast á netfangið starf@vinakot.is og vera merktar starfinu. 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leikskólakennari, grunnskólakennari 
  eða leiðbeinandi við leikskóladeild
 • Umsjónarmaður tómstundaheimilis
 • Skólaliði
 
Krókamýri
 • Starfsmaður óskast á heimili fyrir 
  fatlað fólk. Um vaktavinnu er að 
  ræða í 30% eða 80% starfshlutfall

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S
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Lyngás
Dagvinna - Vinna og virkni

Starfsmaður óskast til starfa í Lyngási. Um er að ræða fullt 
starf en hlutastarf kemur til greina. Æskilegt er að  

viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Lyngás er í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.30 á virkum 
dögum. Þangað sækja börn og ungt fólk þjónustu.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir í síma  
553-8228 á virkum dögum. Atvinnuumsókn sendist á  

valgerður@styrktarfelag.is, en einnig má senda umsókn  
á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is.

 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvalshópur með 
sameiginleg  markmið þar sem borin er virðing 
fyrir gestum  og samstarfsmönnum. Icelandair 
hótelin leggja áherslu á samvinnu, ábyrgð og 

frumkvæði í starfi ásamt vilja til að takast á við 
krefjandi verkefni. Nýir starfsmenn fá vandaða

kynningu á fyrirtækinu og fara í gegnum 
markvissa þjálfun til þess að geta tekist á við störf 
sín af öryggi. Unnið er að stöðugri framþróun og 
starfsmönnum veitt tækifæri til vaxtar og þroska 

í starfi.

ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK MARINA 
Leitar af öflugu starfsfólki í móttöku

Við leitum að starfsfólki á dag- og næturvaktir ásamt vaktstjórum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Upplýsingar um starfssvið og hæfniskröfur má finna á www.icelandairhotels.is en einnig er sótt um störfin 
á heimasíðunni. Umsóknarfrestur er til 13. mars 2016. 

Nánari upplýsingar veitir:
Alexandra Guðjónsdóttir, gestamóttökustjóri: alexandrag@icehotels.is.

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

Eir hjúkrunarheimili  
Viltu slást í hópinn? 

 
Vegna fjölgunar endurhæfingarrýma á Eir 
hjúkrunarheimili þurfum við að bæta við  
hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og heilbrigðisritara. 

Nánari upplýsingar veita Edda Björk Arnardóttir 
mannauðsstjóri og Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri 
hjúkrunar í síma 522 5700. 

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir.is   

 

     Eir hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                                      

 

Rangárþing eystra

Leikskólastjóri
Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn til að 
leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins 
í sveitarfélaginu. Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í 
leikskólamálum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um 
nærsamfélagið. Æskilegt er að leikskólastjóri hafi búsetu í Rangár-
þingi eystra. 

Starfssvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi
• Fagleg forysta
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Um 100% starf er að ræða.

Menntunarkröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin. Menntun og/eða reynsla á  
 sviði stjórnunar æskileg.
• Ráðningin er til eins árs, með miklum möguleika  
 á framhaldsráðningu. 

Aðstoðarleikskólastjóri
Starfssvið: 
• Starfar að stjórnun leikskólans við hlið leikskólastjóra og er  
 staðgengill hans. 
• Hefur yfirumsjón með skipulagi sérkennslumála skólans og tekur  
 þátt í framkvæmd sérkennslu. 
• Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.
• Um 100% starf er að ræða.

Menntunarkröfur: 
• Leikskólakennaramenntun er áskilin. Menntun og/eða reynsla á  
 sviði stjórnunar og sérkennslu er æskileg. 
• Ráðning er til eins árs, með miklum möguleika  
 á framhaldsráðningu.

Hæfnikröfur starfsmanna: Búa yfir góðri færni í mannlegum sam-
skiptum, hafa góða íslenskukunnáttu, vera við góða heilsu og sýna 
frumkvæði, sveigjanleika, sjálfstæði og metnað fyrir starfi sínu. Þeir 
þurfa að vera tilbúnir til að vinna að uppeldi og menntun barnanna 
á leikskólanum í samræmi við námskrá og í nánu samstarfi við 
stjórnendur.

Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa rúmlega 
100 nemendur og 35 kennarar og starfsmenn. Uppeldisstefna 
Arkarinnar byggir á hugmyndafræði hugsmíðahyggju. Hugmynda-
fræðin felur í sér að börnin séu leitandi og gagnrýnin og tileinki sér 
þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit, rökhugsun og að 
þau læri að nýta sér það í leik og starfi og taka ígrundaðar ákvarð-
anir sem byggðar eru á þekkingu þeirra og gildismat.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Félags leikskólakennara 
og Félags stjórnenda í leikskólum við launanefnd sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 27. mars nk. 
Æskilegt er að leikskólastjóri geti hafið störf 1. maí. 
Æskilegt er að aðstoðarleikskólastjóri geti hafið störf 1. júní. 
Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á skrifstofu 
sveitarfélagsins, Hlíðarvegi 16, 860 Hvolsvöllur, eða á netfangið 
isolfur@hvolsvollur.is. Umsóknir skulu merktar „Leikskólastjóri“ og 
„Aðstoðarleikskólastjóri“  

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitar-
stjóri Rangárþings eystra, í síma 488 4200 eða með tölvupósti á 
isolfur@hvolsvollur.is og Anna Kristín Helgadóttir leikskólastjóri í 
síma 488 4270 eða með tölvupósti á leikskoli@hvolsvollur.is.

Í Rangárþingi eystra búa um 1800 íbúar í einstaklega fallegu  
umhverfi. Stjórnsýsla sveitarfélagsins er  á Hvolsvelli. Veitt er  
góð þjónusta við íbúa sveitafélagsins. Þar er góður leikskóli,  
framsækinn grunnskóli og íþrótta- og tómstundastarf er öflugt.

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli
Tvær spennandi stöður

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

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

HæfniskröfurStarfssvið

Sölumaður/Akureyri
Fyrirtæki á sviði varahlutasölu og þjónustu óskar eftir að ráða sölumann til starfa
í verslun sinni á Akureyri. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:30.

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

· Afgreiðsla í verslun

· Framstillingar og önnur tilfallandi verkefni

· Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í bifvélavirkjun kostur

· Reglusemi, þjónustulund og jákvætt viðmót

· Góðir söluhæfileikar og rík hæfni í mannlegum samskiptum



 

NERD ALERT !

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

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 rúmlega 400 manns.

Helstu kröfur:
• A.m.k. 3 ára starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar
• BSc í tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Þekking á Lean-aðferðafræði og lausnamiðaðri lotuvinnu
• Vera klár í að tileinka sér nýja tækni og aðferðir
• Geta tekið að sér hópstjórahlutverk þegar á þarf að halda

Almenn þekking
Umsækjendur þurfa að hafa reynslu í MVC, SQL, git og *nix
Grundvallarþekking á REST, Json, JS, CSS og HTML
Unnið er í umhverfi eins og Ruby on Rails, Python, Salesforce / Apex, 
Go,Webmethods og PostgreSQL

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Sótt er um á 365.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. mars nk.
 

VIÐ LEITUM AÐ ÞREMUR HUGBÚNAÐARSÉRFÆÐINGUM
Við erum að stækka hugbúnaðarteymið okkar og viljum ráða fjölhæfa hugbúnaðarsérfræðinga til að taka þátt í uppbyggingu 
á fyrirtæki sem er í hraðri þróun á markaði sem er síbreytilegur og hefur ótæmandi möguleika. Ef þú ert jákvæð manneskja
með góða reynslu og átt auðvelt með að vinna með öðrum, þá hvetjum við þig til að sækja um.
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VIÐ LEITUM AÐ SENIOR 
FORRITARA!

Umsóknir sendist á hallo@sendiradid.is fyrir 12. mars. Nánari upplýsingar hjá framkvæmdastjóra, agusta@sendiradid.is SENDIRADID.IS

Metnaður, frumkvæði, stjórnunarhæfileikar 
og óbilandi áhugi á árangri

Reynsla af stjórnun hópa í hugbúnaðargerð

Háskólamenntun í  tölvunarfræði og lágmarks 5 
ára reynsla af forritun skilyrði

Þekking á C#, .NET og Javascript

•

•

•

•

Stjórna öflugum hóp forritara í gerð krefjandi 
hugbúnaðarverkefna

Leiða þróun hugbúnaðar og veflausna 
Sendiráðsins og taka þátt í þróun á 
framtíðarverkefnum

Umsjón stærri verkefna í samvinnu við 
verkefnastjóra

Helstu verkefniHæfniskröfur

•

•

•

Við leitum að mögnuðum senior forritara með reynslu af að stýra öflugu teymi forritara hjá Sendiráðinu. Við 

störfum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum landsins og leitum að einstakling með góða þekkingu og reynslu 

í .NET umhverfinu og með brennandi áhuga á forritun sérlausna. Skilyrði er að elska það sem þú gerir. 

Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

Flokkstjórar við garðyrkju
Hafa umsjón með garðyrkjuhópum. Umsækjendur 
um flokkstjórastörf skulu vera fæddir árið 1994 
eða fyrr. 

Störf í slætti
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

Flokkstjóri við slátt
Hefur umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði. 
Umsækjendur um flokkstjórastörf skulu vera 
fæddir árið 1994 eða fyrr.

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 
uppeldis- kennslu- og/eða garðyrkjustörfum 
og séu fæddir árið 1996 eða fyrr.

Almennir verkamenn
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 
eða fyrr. Hægt er að sækja um í umhverfishópum, 
sem stuðningur við fatlað fólk, í skapandi 
sumarhóp, fjölbreytt störf á stofnunum og á 
sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga.

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Flokkstjórar fyrir umhverfishópa skulu vera fæddir 
árið 1994 eða fyrr.  

Verkefnastjórar, aðstoðarmaður verkefnastjóra 
 Skapandi sumarhópur
 Verkefnastjóri skapandi sumarhóps skal vera 
 með menntun í skapandi greinum og starfs-
 reynslu í listsköpun.

 Stuðningur við fatlað fólk
 Verkefnastjóri, stuðningur við fatlað fólk við 
 sumarstörf og frístund, skal helst vera með 
 þroskaþjálfamenntun og reynslu af störfum 
 með fötluðu fólki.

 Aðstoðarmaður verkefnastjóra, stuðningur við 
 fatlað fólk við sumarstörf og frístund, skal vera 
 með reynslu af störfum með fötluðu fólki.  

Starf við launavinnslu 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1994 eða fyrr. 
Vera talnaglöggir, með góða rökhugsun, nákvæmir 
og með þekkingu og reynslu af helstu aðgerðum í 
excel.

Aðstoð við skjalavörslu
Umsækjendur skulu vera sjálfstæðir, vandvirkir og 
nákvæmir í vinnubrögðum.

Aðstoð á tæknideild
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr 
og vera nemar í tækniteiknun, verkfræði, 
arkitektúr, skipulagsfræði, tölvunarfræði eða 
skyldum greinum.

BÆJARSKR
IFSTOFUR

GARÐYRKJU
DEILD

VINNUSKÓL
I

FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF ÞJÓNUSTUM
IÐSTÖÐ

BÆJARSKRIFSTOFURGARÐYRKJUDEILD

VINNUSKÓLI

FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsóknafrestur er til og með 1. apríl 2016. 
Umsækjendur skulu sækja um ofangreind störf rafrænt 
á ráðningavef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 

Nánari upplýsingar og 
lýsingar á störfunum 
má finna á heimsíðu 
Garðabæjar 
www.gardabaer.is. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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SPENNANDI STÖRF HJÁ METNAÐARFULLU FYRIRTÆKI

LNS Saga ehf. || Hlíðasmári 4 || 201 Kópavogur 
Sími +354 511 7040 || www.lns.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur H. Harðarson í gegnum 
tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is 

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins              
á heimasíðu www.lns.is (undir starfsumsókn).

Umsóknarfrestur er til og með 21.03.2016.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Meðhöndlun umsókna         
er trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Við óskum eftir greinargóðri ferilskrá með innsendum 
umsóknum og kynningarbréfi. 

Starfslýsingar og hæfniskröfur má sjá í auglýsingu 
á www.storf.is og á heimasíðu fyrirtækisins. 

Vegna aukinna umsvifa óskar LNS Saga eftir umsóknum frá öflugum 
einstaklingum í eftirtalin störf:

• HÖNNUNARUMSJÓN/HÖNNUNARSTJÓRI

• BYGGINGARSTJÓRI/VERKSTJÓRI

• VERKEFNASTJÓRI/STAÐARSTJÓRI

Atvinnuauglýsingar birtast alltaf á heimasíðu, facebook og Linkedin.

ht.is

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa 
áhuga á starfinu til þess að fylla út rafræna 
umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT

Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, 
þar sem fyrir er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa. 

Lykilatriði er að umsækjendur eigi gott með að vinna undir álagi, 
hafi ríka þjónustulund og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu á 
raf- og heimilistækjum á 
Íslandi. Starfræktar eru 7 
verslarnir um land allt undir 
merkjum Heimilistækja. 

Boðið er upp á vandaðar 
vörur frá fjölda virtra 
framleiðanda á borð við 
Philips, Whirlpool, Kenwood, 
Denon, Nikon, DeLonghi, 
Braun, Panasonic, NAD, 
Beko og Vestfrost.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað á www.sm.is/job

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

Raftækjaverkstæðið annast þjónustu á mörgum heimþekktum vörumerkjum 
á borð við Philips, Panasonic, Saeco, iRobot, Delonghi og Kenwood.

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna vel bæði 
í hóp og sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund. Í starfinu felst að taka á móti, bilanagreina 

og gera við margvísleg raftæki ásamt samskiptum við viðskiptavini.

 

               

 

Læknaritari óskast 

 

Laust er til umsóknar starf læknarita á Eir 
hjúkrunarheimili og Skjóli hjúkrunarheimi.  

 

Starfshlutfall og vinnutími samkvæmt 
samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

 

Hæfniskröfur: 

Löggilt læknaritaranám, lipurð í samskiptum, 
trúmennska og nákvæmni í vinnubrögðum. 

 

Upplýsingar veitir Edda Björk Arnardóttir, 

Læknaritari óskast
Laust er til umsóknar starf læknarita á Eir 
hjúkrunarheimili og Skjóli hjúkrunarheimi. 

Starfshlutfall og vinnutími samkvæmt sam-
komulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
Löggilt læknaritaranám, lipurð í samskiptum, 
trúmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir Edda Björk Arnardóttir, 
mannauðsstjóri í síma 522 5700

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heima-
síðu Eirar www.eir.is og www.skjol.is

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Ferðaþjónusta

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

Við óskum eftir að ráða öflugt starfsfólk á  
ferðaskrifstofu okkar í Reykjavík. 

Við leitum að einstaklingum sem eru góðir í 
sölu- og skipulagningu, með góða þekkingu á 
vefmálum og tölvum, góða tungumálakunnáttu 
og eru liprir í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sendið inn umsókn á netfangið 
job@snaeland.is fyrir 14. mars n.k.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Leikskólinn Lönguhólar 
í Sveitarfélaginu Hornafirði auglýsir 

eftir tveimur leikskólakennurum.
Leikskólinn Lönguhólar er útileikskóli  sem styðst við 
hugmyndafræði Reggio Emilia.

Hæfniskröfur umsækjanda: 
Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. 
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum 
æskileg. 
Færni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til 
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Einnig 
munu losna stöður í  ágúst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Fl. og Sambands 
íslenskra Sveitarfélaga eða viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknum skal skilað skriflega til Margrétar Ingólfsdóttur
leikskólastjóra með upplýsingum um menntun, réttindi og 
starfsreynslu ásamt meðmælendum sem veitir jafnframt allar 
nánari upplýsingar. 
Umsóknir sendist á netfangið margreti@hornafjordur.is og sími 
leikskólans er 470 8490. 



Verkstjóri
þjónustumiðstöðvar

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða 
verkstjóra þjónustumiðstöðvar til starfa sem fyrst. Starfið 
heyrir undir deildarstjóra framkvæmda- og þjónustu.

Ábyrgðar- og starfssvið
Verkstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri þjónustu-
miðstöðvar, starfmannahaldi og daglegum innkaupum. 
Hefur umsjón með viðhaldi og hreinsun gatna og opinna 
svæða, rekstri fráveitu, umsjón með sorphreinsun og 
gámastöð auk ýmissar þjónustu við íbúa. Verkstjóri skipu-
leggur og stýrir verkefnum þjónustumiðstöðvar og verk-
taka og hefur eftirlit með verkum þeirra. Auk þess hefur 
verkstjóri eftirlit með löndum sveitarfélagsins svo sem 
efnisnámum og efnislosunarstöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af verkstjórn og verklegum framkvæmdum 
 er skilyrði
• Iðnmenntun og meistararéttindi er kostur
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf á stærri vélar  
 er kostur
• Nám í jarðlagnatækni er kostur
• Þekking á vélum og vélbúnaði er kostur
• Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og  
viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Auður Guðmundsdóttir, deildarstjóri framkvæmda og 
þjónustu, eða Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- 
og veitustjóri, í síma 480 1500 á skrifstofutíma. 

Umsókn þarf að berast í síðasta lagi mánudaginn 14. mars 
nk. á netfangið audurg@arborg.is

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum.

Verkefnastjóri götukynninga í sumar – 100% starfshlutfall
Verk- og ábyrgðarsvið:
• Skipulagning og yfirumsjón með starfi götukynna 
• Fræðsla og kynningar á málefnum og aðgerðum  

Amnesty International
• Dagleg samskipti og stuðningur við götukynna
• Vinnsla á prentefni tengt fjáröflun 
• Skráningar og uppgjör
• Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun sem nýtist eða reynsla af sambærilegum 

störfum
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og 

samstarfshæfni
• Brennandi áhugi á mannréttindum

Umsóknir skal senda á Jóhönnu Guðmundsdóttur, sem einnig veitir upplýsingar um starfið, á jg@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2016. Umsækjandi þarf að geta hafið störf um miðjan maí.

Afleysing á skrifstofu í sumar – 100% starfshlutfall
Verk- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón netákalls og SMS-aðgerðanets
• Þýðingar og textavinna
• Uppgjör og skráningar
• Skipulagning, framkvæmd og þátttaka  

í aðgerðum ungliða
• Fræðsla til götukynna og ungliða
• Skráningar og uppgjör
• Almenn skrifstofuvinna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af störfum með ungu fólki kostur
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og 

samstarfshæfni
• Brennandi áhugi á mannréttindum

Umsóknir skal senda á Önnu Lúðvíksdóttur, sem einnig veitir upplýsingar um starfið, á al@amnesty.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2016. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í byrjun sumars.

Íslandsdeild Amnesty International auglýsir tvær 
stöður á skrifstofu samtakanna  í Reykjavík í sumar.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 
berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu 
virt og að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Menntafyrirtæki ársins 2015

SPENNANDI STÖRF Í HÁTÆKNIFYRIRTÆKI

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4000 starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum 
og spennandi áskorunum á hverjum degi.  Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið 
gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu. Við hvetjum 
bæði konur og karla til að sækja um.

„Hjá Marel vinn ég með öflugum hópi fólks og fæ 
að fylgja verkefnum eftir útúr húsi. Það er virkilega 
hvetjandi að sjá að það sem ég er að gera auðveldar 
viðskiptavininum að sinna sínum rekstri betur. “

Ríkharður Þór 
Brandsson, vélstjóri, 

smiður og áhugamaður 
um útivist.

Sérfræðingur á sviði mannauðsmála
Marel leitar að  sérfræðingi á sviði mannauðsmála með áherslu á 
mannauðsmál starfsmanna í framleiðslu (Global Supply Chain).  
Starfið tilheyrir mannauðssviði en viðkomandi situr einnig í teymi 
framleiðslustýringar. 

Starfssvið:
•   Ábyrgð á mannauðsmálum í framleiðslu Marel.
•   Ráðningar, móttaka nýliða, fræðsla- og þjálfunarmál,    
    frammistöðumat,  starfslokaferlar, kjaramál.
•   Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn.
•   Þátttaka í stefnumótun og alþjóðlegu mannauðsstarfi Marel. 

Hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun er skilyrði, framhaldsmenntun á sviði    
    mannauðsmála er mikill kostur.
•   Reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði.
•   Reynsla af starfi tengdu framleiðslu er mikill kostur.
•   Góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf. 
•   Reynsla af notkun mannauðs- og upplýsingakerfa, sérstaklega   
    Workday, er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 12.mars. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, 
www.marel.is/störf. Nánari upplýsingar:  Þórður Theodórsson, framkvæmdastjóri framleiðslu, 
thordur.theodorsson@marel.com/ Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sigridur.
stefansdottir@marel.com.

Véla- og/eða iðnaðarverkfræðingur
Marel leitar að véla- og/eða iðnaðarverkfræðingi til að vinna í teymi 
sem tekur þátt í umbótastarfi framleiðsluferla. Starfið tilheyrir 
framleiðslustýringu Marel.

Starfssvið:
• Bestun á framleiðslu og innleiðing nýrrar framleiðslutækni í 

samvinnu við vöruþróun.
• Þátttaka í fjárfestingarferlum, stefnumótun, kortlagningu 

virðisstrauma og innleiðingu umbótaverkefna. 
• Beiting aðferða straumlínustjórnunar til stöðugra umbóta og 

gæðastjórnunar. 
• Þjálfun starfsfólks í framleiðslu til að stýra eigin umbótaverkefnum.

Hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði véla- og/eða iðnaðarverkfræði, tæknifræði eða 

iðnfræði. 
• Þekking á framleiðsluaðferðum, straumlínustjórnun, vöruþróun og 

gæðamálum.
• Færni í verkefnastjórnun.
• Góð samskiptafærni og reynsla af teymisvinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, 
www.marel.is/störf. Nánari upplýsingar: Patrick K. Winrow, patrick.Winrow@marel.com. 

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Viðgerðarmaður  
á vélaverkstæði óskast
Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði 
í fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er æskileg 
og menntun augljós kostur. Mikilvægt er að við-
komandi sé jákvæður, með ríka þjónustulund og 
eigi gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbún-
aðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og FENDT. 
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015. Hjá Vélfangi 
starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita viðskipta-
vinum sínum framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Verkefnastjóri hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Við leitum að öflugum liðsmanni 
Starfsvið

Upplýsingagjöf og stýring rannsóknaverkefna á 
sviði húsbyggingatækni, með áherslu á viðhald, 
viðgerðir, einangrun og raka
Ö�un nýrra verkefna og �ármögnun þeirra á 
innlendum og erlendum vettvangi
Verkefnastjórnun
Þekkingu á að y�rfara gögn um inn�utt hús og 
meta hvernig þau standast íslenskar aðstæður
Þekking á stöðlum og umhver� þeirra
Vinna með nýstofnuðum Byggingavettvangi í 
samvinnu við Samtök iðnaðarins, Mannvirkja- 
stofnun, Íbúðalánasjóð og öðrum aðilum sem 
tengjast vettvanginum

Menntunar og hæfniskröfur:
Meistaragráða í byggingarverkfræði eða bygg- 
ingartæknifræði
Doktorsgráða á sviðinu æskileg 
Reynsla og þekking af verkefnum og verkefna- 
stjórnun á sviði húsbygginga 
Að geta tjáð sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Þekkingu á vistvænum byggingum og umhver�s- 
áhrifum byggingarframkvæmda 
Sjálfstæði í vinnu og faglegum vinnubrögðum

Aðeins um okkur
Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að styrk-
ja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka 
lífsgæði á grundvelli rannsókna og þróunar. Ö�ug 
tækniþróun, þjónusta og y�rfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði mannvirkja er stór 
og vaxandi þáttur í star� Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands. 
Upplýsingar um starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands er að �nna á heimasíðunni www.nmi.is
Umsóknafrestur er til 30. mars 2016.
Umsóknir skulu sendar á netfangið karlf@nmi.is, 
merktar „mannvirkjarannsóknir“ 

Upplýsingar veita Sigríður Ingvarsdóttir eða Karl 
Friðriksson hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands í síma 
522 9000

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Árleyni 2-8, 112 Reykjavík 

Sími 522 9000 | www.nmi.is

Keilir óskar að ráða í krefjandi starf fjármálastjóra hjá lifandi, skemmtilegu og ört 

stækkandi fyrirtæki. Hjá Keili eru fimm ólík menntasvið, auk nokkurra dótturfélaga, 

sem samtals veltu um einum milljarði króna á árinu 2015.

Við leitum að réttri mannskju með viðeigandi reynslu. Háskólamenntun áskilin. 

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn umsókn og fylgigögn fyrir 15. mars 

næstkomandi á netfangið starfsumsokn@keilir.net.

Keilir starfar eftir jafnréttis- og fjölskyldustefnu. Við hvetjum konur jafnt sem karla 

til að sækja um starfið.

KEILIR    //    ÁSBRÚ    //    578 4000    //    www.keilir.net

STARF FJÁRMÁLASTJÓRA KEILIS

Stefnir leitar að sérfræðingi í sérhæfðum fjárfestingum
Sérhæfðar fjárfestingar sjá um rekstur framtaksfjárfestingasjóða sem fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum.

Helstu verkefni
• Greiningar á fyrirtækjum og atvinnugreinum
• Kynningar og mat á fjárfestingakostum
• Upplýsingagjöf og skýrslugerð

Hæfni og þekking
• Próf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða tengdum greinum
• Tveggja ára starfsreynsla að lágmarki
• Góð almenn kunnátta á Microsoft Office 
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Þekking og brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Arnar Ragnarsson, forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga, 
netfang arnar.ragnarsson@stefnir.is, sími 444 6802.

Umsóknir skal senda á umsokn@stefnir.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2016

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Spennandi starf 
í f járfestingageiranum

Stefnir hf. er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins og þjónar jafnt einstaklingum sem fagfjárfestum.

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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Starfssvið - Bílstjóra:
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.
Menntun og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferða er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Ensku- og/eða íslenskukunnátta.  
• Rík þjónustulund og færni í  
   mannlegum samskiptum.

Sterna Travel er framsækið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem sérhæfir sig í dagsferðum frá 
Reykjavík allt árið um kring og hringpassa 
um Ísland yfir sumartímann. Óskum eftir 
bílstjórum í fullt starf og hlutastörf.  

Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál,  
vinsamlegast sendið fyrirspurnir og ferilskrá á 

Töru Ósk - tara @sternatravel.com 
 

Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann í Þorlákshöfn. 
Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann í Þorlákshöfn

Í skólanum eru 210 nemendur í 1. – 10. bekk og við hann starfar hæft og vel menntað starfsfólk. Mikill stöðugleiki hefur 
verið í starfsmannahaldi sem endurspeglast í einkunnarorðum skólans sem eru: Vinátta, virðing og velgengni. Starfsfólk og 
nemendur skólans vinna að metnaði að aukinni umhverfisvitund og minnkun matarsóunar og er skólinn þátttakandi í  
verkefninu Skólar á grænni grein. Húsnæði skólans er afar gott líkt og allur aðbúnaður. Gott samstarf er við leik- og  
tónlistarskóla á staðnum, en tónlistarskólinn er í húsnæði grunnskólans. Sveitarfélagið Ölfus hefur sinnt skólamálum að 
miklum metnaði og stutt við menntun starfsmanna. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir þekkingu,  
skýrri sýn á skólastarf og leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í samstarfi við aðra starfsmenn skólans.

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Veita faglega forystu og móta framtíðarsýn í samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla  
 og lög um grunnskóla.
• Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra.
• Bera ábyrgð á félagsstarfi nemenda innan skólans og hafa umsjón með tómstundastarfi og lengdri  
 viðveru nemenda.
• Veita markvissa kennslufræðilega leiðsögn og endurgjöf til starfsmanna.
• Annast skipulagningu forfalla og skráningu þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari og kennslureynsla í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana og reynsla af stjórnun.
• Góðir skipulagshæfileikar og færni í stundatöflugerð.
• Reynsla af umsjón með innra mati/sjálfsmati grunnskóla æskileg.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á þróunarstarfi.

Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun og stjórnunarreynslu og nöfn tveggja umsagnaraðila. 
Einnig skal fylgja greinargerð þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um skólastarf og tilgreina þau verkefni sem 
viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfinu.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið gudrun@olfus.is 
fyrir mánudaginn 21. mars 2016.  
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar íslenskra sveitarfélaga. Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Guðrún Jóhannsdóttir skólastjóri, gudrun@olfus.is s. 480 3850.

SUNNUDAG KL. 19:10

365.is      Sími 1817

Skelltu þér í Talent-höllina á sunnudagskvöld og njóttu 
veislunnar í botn, miðasalan er á midi.is

BEIN ÚTSENDING

MIÐASALAN ER HAFIN!
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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
Raflagnir

Vefarastræti 8 – 14 og Vefarastræti 16 - 22 

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

22 í Mosfellsbæ.

Verkið skal vinnast á tímabilinu 
apríl 2016 – október 2017.

Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með þriðju-
deginum 08. mars.  Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, sími 

692 9867 og netfang saevar@skjanni.is

Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 17. mars, kl. 13:00  
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf.  

Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Laxá III –  
breytingar við inntak

Útboð nr. 20213
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í breytingar við inntak Laxár 
III í samræmi við útboðsgögn nr. 20213.

Verkstaður er á rekstrarsvæði Laxárstöðva.

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi verkþáttum; dýpkun 
inntakspolls ásamt uppsteypu nýs inntaksmannvirkis með 
ísfleytingaryfirfalli, uppsetningu sandskolunarbúnaðar, ásamt 
viðhaldi núverandi mannvirkja og hreinsun aðrennslisganga.

Helstu magntölur eru:
•	 Gröftur	 	 6.500	m³
•	 Mót	 	 2.300m²	 	
•	 Járnbending	 120t	
•	 Steypa	 	 1200m³

Vettvangsskoðun á uppsetningarstað verður 15. mars 2016 og 
hefst við skrifstofu Landsvirkjunar í Laxárstöð kl. 14:00.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 8. mars nk.
Tilboðum	skal	skila	til	Landsvirkjunar,	Háaleitisbraut	68,	103	
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 mánudaginn 21. mars 2016.

Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Atvinnuhúsalóðir

kopavogur.is

Kópavogsbær auglýsir lausar 
til umsóknar atvinnuhúsalóðir 
við Tóna- og Turnahvarf.

Lóðirnar eru frá um 4.500 m² 
til um 6.000 m ² að stærð og 
nýtingarhlutfall er 0,6. Um er að 
ræða 13 lóðir í Vatnsendahvarfi. 
Lóðirnar eru byggingarhæfar.

Skipulagsskilmála og nánari 
upplýsingar má finna á heimasíðu 
Kópavogs www.kopavogur.is og 
hjá umhverfissviði Kópavogs.

Vatnsendavegur
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Breiðholtsbraut

Tónahvarf

Turnahvarf

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. 
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Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir 
tilboðum í verkið: Þverholt 21-29,  

Gatnagerð og lagnir
Um er að ræða íbúðasvæði í Þverholti sem staðsett er í miðbæ í 
Mosfellsbæjar. Helstu verkþættir eru að ljúka vinnu við gatnagerð 
og jarðvinna vegna veitukerfa á svæðinu.

Helstu magntölur eru:
Gröftur                             750 m3
Fylling                              1.600 m3 
Holræsi                            230 m  
Lagnaskurðir                   270 m
Heildarskurðlengd          500 m
Ídráttarrör                        330 m

Verkið þarf að vinnast í einni samfellu og skal að fullu lokið  
15. september 2016.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í þjónustuveri á bæjarskrif-
stofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með miðvikudeg-
inum 9. mars 2016.

Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 25. mars 
2016 kl. 11.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Strengir                            250 m 
Fjarskiptalagnir               370 m
Malbik                              1100 m2
Kantsteinn                       240 m
Hellulögn                          40 m2

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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LANDSPÍTALI LANDAKOTI
VIÐGERÐIR UTANHÚSS Á L-ÁLMU

ÚTBOÐ NR. 20267

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir tilboðum 
í framkvæmdir við viðgerðir og endurbætur utanhúss á L-álmu 
Landspítala Landakoti. Framkvæma skal viðgerðir á útveggjum, 
svölum og svalahandriðum, gluggum, þaksvölum, þakkanti og 
öllu ytra byrði suðurhliðar og austurgafls L-álmu. Endurnýja skal 
alla glugga á viðgerðarsvæði fyrir utan glugga undir skyggni og 3 
svalahurðir. Viðgerðarsvæði afmarkast frá innhorni við  stiga-
húsglugga og út að norðausturhorni hússins. Gera skal við allar 
hæðir hússins fyrir utan 5. hæð.

Helstu magntölur eru: 

Steining flata og kanta  665 m2
Filtun, þunnmúrhúðun 226 m2
Jöfnunarlag, múrhúðun 730 m2
Steinrif og háþrýstiþvottur 730 m2  
Brot og endurmúrun gluggakanta 492 m 
Endurnýjun glugga 64 stk  
Málun handriða 774 m
Járnhandrið, breytingar og lagfæringar 5 stk

Boðið er til kynningarfundar og vettvangsskoðunar á verkstað á 
Landakoti, mæting í anddyri Landakots, fimmtudaginn 10. mars  kl. 
10:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. október 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með mánudeginum 7. mars nk.  
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 29. mars kl. 
15:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Breyting á deiliskipulagi Mela- 
hverfi 2. áfangi, Hvalfjarðarsveit  

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 9. febrúar 
2016 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
Melahverfis 2. áfanga frá 2010 samkvæmt 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felur í sér breytingu 
á fjölda íbúða í fjölbýlishúsum sem hafa heitið F1, F2, F3 
og F4. Forsenda breytingar er að auka sveigjanleika hvað 
varðar íbúðarfjölda fjölbýlishúsa. Skilmálabreytingin felst í 
því að texta og hluta töflu 1 í greinargerð er breytt. 

Tillaga liggur frammi á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar að 
Innrimel 3. Tillöguna má einni sjá á heimasíðu sveitar-
félagsins, www.hvalfjardarsveit.is frá 7. mars til og með 
29. apríl 2016. 

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

Skipulags- og umhverfisfulltrúi Hvalfjarðarsveitar 

Hvalfjarðarsveit

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sandskipti 2016, hverfi 2 og 3, útboð nr. 13665.

• Sandskipti 2016, hverfi 4 og 5, útboð nr. 13666.

• Austurbæjarskóli – endurnýjun á þaki 2016,  
 útboð nr. 13674

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

Styrkur til rannsókna í sálfræði
Auglýst er eftir umsóknum um styrki  

úr Minningar- og Vísindasjóði Arnórs Björnssonar. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknir í klínískri sálfræði 
á Íslandi, einkum rannsóknir á þróun sálrænnar meðferðar og 
athuganir á árangri hennar. Vorið 2016 verða veittir einn eða fleiri 
styrkir samtals að fjárhæð 1 milljón króna. Umsóknir sendist stjórn 
sjóðsins Sálfræðistöðinni Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík, eigi 
síðar en 5.apríl 2016. 

Umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu Sálfræðingafélags 
Íslands http://www.sal.is

f.h. stjórnar Minninga- og Vísindasjóðs Arnórs Björnssonar
Álfheiður Steinþórsdóttir og Gunnar Hrafn Birgisson

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  5. mars 2016 33

Virkilega glæsilegt og frábærlega staðsett 301,4 fermetra einbýlishús, kjallari, hæð og ris,  
auk 38,3 fermetra sérstæðs bílskúrs við Ingólfsstræti í Reykjavík. Húsið hefur verið mjög  
mikið endurnýjað á undanförnum 10 árum og er í góðu ásigkomulagi bæði að innan og utan.

Á aðalhæð hússins, sem er með mikilli lofthæð og fallegum gifslistum, rósettum og útskornum 
dyraumbúnaði, eru glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi, forstofur og gangur.  Í risi 
eru þrjú herbergi og alrými. Kjallari hússins er óinnréttaður, en var dýpkaður fyrir nokkrum árum 
síðan og settur hiti í gólf. 

Á vefnum hus.fornleifavernd.is segir m.a. Húsið var reist árið 1903 og er ásamt Bankastræti 6 
elsta íbúðarhúsið í Reykjavík, sem reist var úr steinsteypu. Húsið er óvenju heilsteypt og form-
fagurt og ber það einna hæst af frumverkum steinsteypualdar í listrænu tilliti. Umhverfis glugga 
er klassískt, steinsteypt skraut og á úthornum eru steinhleðslur mótaðar í steypuna. Ekki er vitað 
hver hannaði húsið, en fyrsti eigandi þess var Halldór Þórðarson bókbindari og forstjóri Félags-
prentsmiðjunnar. Stærstan hluta síðustu aldar bjó í húsinu útgerðar- og athafnamaðurinn Óskar 
Halldórsson, sem Halldór Laxness gerði ódauðlegan í persónu Íslands-Bersa í Guðsgjafaþulu.

Eignin stendur á 706,0 fermetra eignarlóð, sem hefur verið endurnýjuð með nýjum drenlögnum og 
byggð stór verönd.  Umhverfis lóðina eru steyptir veggir og á lóðinni eru allt að 5 sér bílastæði.

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.

Ingólfsstræti

Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 9. mars  kl. 17:00 í Borgartúni 12-14 
í Vindheimum sem er salur á 7. hæð. Gengið er inn um eystri dyr að Borgartúni 12-14. 

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Boðað er til kynningarfundar vegna 
deiliskipulagsbreytinga á reit 

Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð

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

Breyting á deiliskipulagi Kennaraháskóla Íslands 1.254.
Kynnt verður tillaga A2f arkitekta sem felur í sér uppbyggingu 
á allt að 60 íbúðum fyrir eldri borgara og allt að 100 
íbúðum fyrir námsmenn auk mögulegrar uppbyggingar á lóð 
Kennaraháskóla Íslands (Menntavísindasvið HÍ). 

Skipulagfulltrúinn í Reykjavík

Faxaflóahafnir sf. auglýsa hér með 
til leigu einingu í verbúðunum við 
Geirsgötu í Reykjavík. Um er að 

ræða efri og neðri hæð, alls 200 m2 
að Geirsgötu 7, 

Lögð  er áhersla á að starfsemin við Geirsgötu verði sem 
fjölbreyttust, dragi að fólk og stuðli að fjölbreyttu mannlífi.

Það skilyrði er sett fyrir útleigu húsnæðisins að um heilsárs 
starfsemi verði að ræða með reglubundnum opnunartíma. 

Húsnæðið þarfnast endurbóta en verður leigt í því ástandi 
sem það er. Væntanlegur leigusamningur verður án tíma
marka, en með gagnkvæmum sex mánaða uppsagnarfresti.

Leigugjald verður 1.114 krónur + VSK fyrir hvern fermetra  
á mánuði. 

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. eigi 
síðar en 31. mars 2016 og skal jafnframt gerð  grein fyrir 
fyrirhuguðum rekstri í viðkomandi leigurými.  

Bent er á að fyrri umsóknir um leigurými við Geirgötu teljast 
úr gildi fallnar og þarf að endurnýja sé áhugi fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Laxdal, forstöðumaður  
rekstardeildar Faxaflóahafna, í síma 525 8900.  

TIL LEIGU

Sveitarfélagið Árborg
Austurvegi 2
800 Selfoss

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir áhuga- 
sömum aðilum til að taka þátt í útboði á 
skólaakstri fyrir grunnskóla Árborgar og 
akstur í vettvangsferðir nemenda í grunn- 
og leikskólum Árborgar ásamt akstri fyrir 
ferðaþjónustu fatlaðra og notendur 
Dagdvalar aldraðra. Útboðið er auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu. 

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 
kr. 5.000 frá 8. mars 2016 í Ráðhúsi 
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00 
þann 13. apríl 2016 til Ráðhúss Árborgar, 
Austurvegi 2, 800 Selfoss.

ÚTBOÐ

Bílaleiga til sölu ?
Til sölu rekstur og einkahlutafélag 

tilbúið til bílaleigureksturs. 

Upplýsingar í s. 788 1050

Við mönnum  
stöðuna

www.capacent.is 

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



Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingibjörg Agnes Jónsdóttir, 
netfang: inga@husaskjol.is  
eða í síma: 897-6717

Ásdís Ósk
asdis@husaskjol.is 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402  

188,0 fm. 6 herbergja raðhús 
á 2 hæðum, auk 46,7 fm. bíl-
skúrs, heildareign = 234,8fm. 
Góð eign á frábærum stað í 
Borgarnesi. Sérlega glæsi-
legt, óskert útsýni. Örstutt er 
í skóla, leikskóla, sundlaug 
og íþróttaaðstöðu. Eign sem 
gæti nýst vel í útleigu eða 
fyrir stóra fjölskyldu.

118,8 fm. fallegt, lítið einbýli 
á 2 hæðum á besta stað í 
Borgarnesi. Hervaldshús 
að Skúlagötu 19 en húsið 
byggði Hervald Björnsson 
skólastjóri. Húsið stendur 
á stórri lóð, 646m2 á einkar 
fallegum stað í gamla bæ-
num fyrir ofan Englendinga-
vík. Eign með mikla mögu- 
leika gæti hentað vel í 
útleigu. Góð eign á frá-
bærum stað í Borgarnesi. 
Eign sem vert er að skoða.

Berugata 18, Borgarnesi

Skúlagata 19, Borgarnesi

Verð: 32.700.000

Verð: 25.900.000

Tegund:

Tegund:

Sunnudag 6. mars 2016 kl.13:00-13:30

Sunnudag 6. mars 2016 kl.14:00-14:30

raðhús

einbýli

Stærð:

Stærð:

234,8 fm

118,8 fm

4-5

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingibjörg Agnes Jónsdóttir, 
netfang: inga@husaskjol.is  
eða í síma: 897-6717

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. MARS MILLI 11:30 - 12:00
Afar vönduð og vel skipulögð 3ja herb. 120,0 fm íbúð á jarðhæð 
auk stæðis í snyrtilegri bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á þessum  
eftirsótta stað í Fossvogsdal. Eins og sérbýli í lúxús fjölbýlishúsi 
með garði. Nánari upplýsingar hjá Alberti í 821-0626

Lundur 1, 200 Kóp 

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Albert B. Úlfarsson 
Löggiltur fasteignasali 
albert@hofudborg.is 
gsm: 821-0626 

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Fallegt 239,2 fm einbýlishús með 42,9 fm tvöföldum bílskúr samtals 
282,1 fm. Góð innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu ásigkomulagi.  
Möguleiki á aukaíbúð. Afar skemmtilegt staðsetning við 
Ægissíðuna, KR svæðið og Háskóla Íslands.
Nánari upplýsingar hjá Alberti í 821-0626

Sörlaskjól 18, 107 Rvk. 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

535 1000 

Sérlega vönduð og rúmgóð 188,5 fm. 4-5 herb. 

glæsiíbúð á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi á 

vinsælum stað við Vatnsstíg 19. í 101 Skugga.  

Mikið sjávarútsýni  og þaksvalir. Sér stæði 

í bílageymslu. Stutt göngufæri í verslanir, 

veitingastaði og menningu miðborgarinnar.

VERÐTILBOÐ

TIL SÖLU EÐA LEIGU
GLÆSILEG ÍBÚÐ VIÐ 
VATNSSTÍG 19

Upplýsingar gefur 
BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON 
Lögfræðingur, 

aðstoðarmaður fasteignasala
bodvar@stakfell.is
Sími: 660 4777

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MARS FRÁ 14:00 TIL 15:00  

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

34,9 millj.Verð:

60 ára og eldri 

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

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni hvar og 
hvenær sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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- ATVINNUTÆKIFÆRI -
 GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU. 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.  
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254. 

Við leitum eftir eignum  
fyrir ákveðna kaupendur

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

• 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í Grafarholti, stæði í bílskýli væri  kostur

• 3ja herbergja í lyftuhúsi í Morfellsbæ fyrir 55 ára og eldri

• Sérbýli í Grafarholti raðhúsi eða parhúsi

• Einbýli í Fossvogi með 5-6 svefnherbergjum

• 2ja – 3ja  herbergja íbúðum í Reykjavík á verðbilinu 18-27 m

Allar nánari upplýsingar veitir  
Bogi Molby Pétursson lögg. fasteignasali.

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 • www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is
S: 899-5159

Öll fasteignin við Digranesveg 1 í Kópavogi, sem er 2.056,4 m2 atvinnuhúsnæði á 2 hæðum.  
húsið er stendur á mjög áberandi stað, ofan á brúnni yfir hafnarfjarðarveginn og sést vel 
þegar ekið er frá Garðabæ til reykjavíkur.  húsið er byggt árið 2006 og er á tveimur hæðum.  
Á jarðhæð eru tvær aðskildar skrifstofueiningar og á 2. hæðinni eru þrjár aðskildar skrif-
stofueiningar auk matsals. Þrír inngangar eru í húsið.  lyfta er í austari enda hússins. 

Digranesvegur 1 - 200 Kópavogur

Verð 530,0 milljónir

SkólavörðuStígur 16

Reynir 
Björnsson
Lögg. fast.sali.
sími 895 8321

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Nánari upplýsingar veitir:

 
Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á  
5. og 6. hæð við Skólavörðustíg í hjarta borgarinnar. 
Lyfta, tvennar svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, 
fjalla- og borgar. Hér er um einstakt tækifæri til að 
eignast eigulega eign í miðju mannlífs miðborgar. 
Verð 119 millj.

Á 4. hæð í sama húsi er einnig til sölu 183,1 fm hæð 
en þar hefur verið rekið gistiheimili til margra ára 
með átta herbergjum, tveimur eldhúsum og þremur 
baðherbergjum. Góðar tekjur. Verð 87 millj.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



EFRI BRÚNAVELLIR 2 -  801 SELFOSS
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MARS KL. 14:00 – 16:00
Glæsilegan 62,4 fm. sumarbústað ásamt 17,5 fm. gestahúsi samtals 79,9 fm.  Eignin stendur á 3.400 
fm eignarlóð.  Afar vandað hús sem stendur á steyptum grunni.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
3 rúmgóð svefnherbergi með svefnaðstöðu fyrir 8 manns.  Verönd allt í kringum aðalhúsið og með-
fram gestahúsi. Staðsetning ca. 80 km. frá Reykjavík, u.þ.b. klst. akstur.   
Byggingarár 2008.  Rafmagnskynding, hitalagnir í gólfi á báðum húsum.   
Vinnuskúr er á lóðinni sem fylgir.  Lóðin er öll 
afgirt með sléttu ræktuðu túni.
V. 24,9 millj.

HLYNGERÐI 1 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.MARS KL.15:00-15:30
• Tveggja íbúðar fjölskylduhús miðsvæðis
• Tvær hæðir alls 321 fm / innb.bílskúr
• Efri hæð er 162 fm, rúmgóðar stofur
• Á jarðhæð er 2ja herb., íbúð / gott alrými
• Afgirt verönd með heitum potti / útisturta
• Stutt í alla þjónustu og skóla
• V. 98,5 millj. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR – 101 RVK
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• 120 fm 4.ra herbergja á frábærum stað
• Þrjú góð svefnherb., rúmgóð stofa
• Íbúð á efstu hæð / aðeins ein íbúð á hæð
• Aukin lofthæð í íbúð / þakgluggi
• Suð-vestur skjólgóðar svalir
• V. 59,9 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ÍRABAKKI – 109 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN - LAUS TIL AFHENDINGAR
• Rúmgóð 4ra herb., 95 fm endaíbúð
• Tvö góð herbergi og opin stofa
• Gott 13 fm herbergi í kjallara
• Svalir meðfram allri íbúð á 3.vegu
• Endurnýjað eldhús
• V. 28,9 millj. 

LAXATUNGA 29 – 270 MOSFELLSBÆ
BÓKIÐ SKOÐUN
• Einstaklega bjart og fjölskylduvænt 7 herbergja 243,9 fm. fallegt raðhús með innbyggðum bílskúr.
• Mjög björt stofa / borðstofa, stórt eldhús með eyju og góðri vinnu aðstöðu. 
• Einstaklega góð eign fyrir stóra fjölskyldu, stór herbergi.
• Fallegt útsýni. Eigendur skoða skipti á eign í miðbæ Reykjavíkur.
• Gott verð.
• V.  59,4 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BREIÐVANGUR 38
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6 MARS FRÁ KL 16:30 TIL 17:00 
Glæsilegt og vandað 166,6 fm. sérhæð með bílskúr í góðu tvíbýli á efrihæð að Breiðvangi 38. Eignin 
hefur öll verið nýlega nánast gerð fokheld og hefur engu verið til sparað við þær framkvæmdir. 
Sérhönnuð orkusparandi lýsing er í allri eigninni. Vönduð eign sem engin ætti að láta framhjá sér 
fara. Stutt í alla þjónustu. Grunnskóli / leikskóli innan 200 metra. Sjón er sögu ríkari. 
Benedikt sýnir eignina. 
Sími 661 7788 / bo@landmark.is
V. 49,4 milljónir.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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
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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

JÖRFAGRUND 42 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6 MARS. FRÁ KL. 15.00 TIL 15:30. 
Um er að ræða fallega og mjög vel með farna og bjarta 86.2 fm 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með 
stórkostlegu útsýni.
- Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari.  
- Frábært verð.

 V. 23,9 millj.

RÁNARGATA 12A – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. MARS KL. 16:00 - 16:30
- Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja í 101 Reykjavík
- Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðbænum
- Húsið hefur verið endurnýjað að innan og utan síðastliðin ár

V. 38,9 millj

BERGSTAÐASTRÆTI 65  -  101 RVK.
RIS-ÍBÚÐ 
- 123,5 fm. 4ra herbergja Ris-íbúð þ.a. 24,5 fm. þvottahús og  
   þurrkherbergi á jarðhæð með sérinngang.
- Möguleiki að breyta þvottahúsi í stúdíóíbúð.  
- Frábært útsýni úr íbúðinni.  Þak nýlega endurnýjað ásamt gler og gluggum

V. 49,9 millj.

HAMRABORG 32 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUD. 7. MARS KL. 17:30 – 18:00
- Mjög góð 2ja herbergja, 51,5 fm íbúð auk geymslu á 4. Hæð í lyftuhúsi.
- Eignin er staðsett nálægt allri helstu þjónustu, miðsvæðis í Kópavogi.
- Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.  Bílakjallari undir húsinu.

V. 23,9 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8 – 101 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 5. MAR FRÁ KL.15.00 – 15.30
- Björt og falleg 126,7 fm 3ja herb íbúð.
- Stórt opið rými stofa og eldhús.
- Eign í mjög góðu ástandi.
- í hjarta borgarinnar.
V. 49,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 44 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MAR FRÁ KL.14.00 – 14.30
- Snyrtileg 93,5 fm 4ra herb íbúð.
- Bætt var við herb á kostnað stofu.
- Íbúð á 3. hæð.
- Eign sem er mjög miðsvæðis.

V. 31,9 millj.

BREKKUSEL 25 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MAR FRÁ 15.00 – 15.30
- Afar bjart og snyrtilegt 251,0 fm endaraðhús.
- Húsinu hefur verið velviðhaldið
- Húsið er á þrem pöllum og er með bílskúr.
- 3ja herb auka leiguíbúð á jarðhæð.

V. 54,9  millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Óska eftir 5 herbergja sérhæð með sérinngangi  
í Linda- og Salahverfi Kópavogs
með möguleg skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.

Hafið samband !

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

LINDA- OG SALAHVERFI 
KÓPAVOGS !



.

Engihjalli 1

Verð : 21,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5.mars kl.13:00-13:30

2ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Stórar svalir til vesturs 

Svefnherbergi og stofa  

með svalahurðum

.

Gnoðarvogur 64

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5.mars kl.14:00-14:45

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning 

.

Vesturgata 53B

Verð : 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.15:30-16:00

Rúmgóð 67 fm 2ja herbergja íbúð

á 1.hæð með sér verönd

Snyrtileg eign og gott skipulag

Stæði í lokaðri bílageymslu

Steypt hús byggt árið 1988

.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

Verð : 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.14:00-14:30

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Sóltún 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð

Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús

Stór alrými og þrjú svefnherb. og tvö baðherb.

Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar

Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá 

annað keypt

Laus strax

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi. 
Húsið er 247,1 fm að stærð
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli 
með rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga 

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Fífulind

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi 

Stærð 93,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Verönd út frá stofu 

Frábær staðsetning 

Strandvegur

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Sumarhúsalóð við Stangarbraut í Öndverðarnesi 
í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Um er ræða 5.300 fm (0,53 hektari) leigulóð.  
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni komið að 
lóðarmörkum. Lokað svæði með rafmagnshliði  
Sundlaug innan girðingar 
18 holu golfvöllur er í nágrennin

Sumarhúsalóð

Verð : 2,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð 

Hæðarbyggð 27

Verð  : 69,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð : 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fjögurra herbergja 

Stærð 89,2 fm 

Íbúð á 6. hæð 

Lyftuhús 

Suðursvalir 

Hátún

Verð : 30,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Íbúð í kjallara með sérinngang

Stærð 77,7 fm

Mikið endurnýjuð og hús í góðu ástandi

Frábær staðsetning

Heiðargerði 114 

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
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. Sérhönnuð 
lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign.

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Stór suðurverönd

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

Sunnubraut 41

Verð : 85,0 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

 Einstök staðsetning

Eign á tveimur hæðum í Hlíðunum ásamt bílskúr
Samtals er eignin 193,2 fm þar af er bílskúr 25,5 fm
Á annarri hæð er 111,5 fm fjögurra herbergja íbúð
Á þriðju hæð er 56,2 fm rými sem skráð er sem 
íbúðarherbergi en skiptist í fjögur herbergi, 
eldhúskrók, snyrtingu og baðherbergi
Eign með mikla möguleika!

Barmahlíð 30

Verð : 67,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

í síma 865 4120

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað við 

Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind 3 

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á

tveimur hæðum. Frábært útsýni, 

Hiti í gólfum beggja hæða. Vandaðar innréttingar 

frá Brúnas. Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4ra herbergja íbúð á jarðhæð

Stæði í opnu bílskýli fylgir

Gott skipulag

Útgengt á verönd frá eldhúsi og einnig stofu

Flétturimi 31

Verð : 35,1 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

237 fm einbýli m aukaíbúð

Reisulegt hús með þremur svefnherbergum

Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi

Stór set- og borðstofa  - Næg bílastæði

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg

Engjavegur - Selfoss

Verð : 48,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 7 milljón kr tekjur 2015

149 fm sumarhús vel staðsett  

í Ásgarðslandi. Leyfi fyrir rekstur gistiþjónustu

Fjögur svefnrými og einnig svefnloft

Skipti á hjólhýsti, eign í Rvík og annað mögulegt

Víðibrekka

V TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góðar tekjur

.

Kringlan 57

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-18:00

191 fm vandað og vel skipulagt endaraðhús 

með bílskúr. 

Vandaðar innréttingar í eldhúsi og herbergjum. 

Stór pallur við hús sem snýrí austur og suður. 

Þrjú svefnherbergi áefri hæð, 

möguleiki að bæta við.

Lýsingar inni og úti frá Lumex

.

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu 

húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.

101 fm 3 herbergja 

Stæði í bílageymslu

Suðursvalir 

Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

101 RVK

Eftirsóttur staður

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Laugalind 5

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.14:00-14:45

Björt og rúmgóð 4-5 herb íbúð í litlu fjölbýli + bílsk

Innst í botnlanga við opið grænt svæði

Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr

Góð alrými, upptekin loft, suður svalir

Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu

Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla og þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

 Einstök staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Hraunhólar
Garðabæ

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 109,0 millj.Verð :

Einstaklega glæsilegt einbýlishús 
á einni hæð samtals 262 fm

Góð staðsetning og göngufæri  
í skóla og þjónustu

Mikið er lagt í hönnun og  
allt efnisval

Stórt opið og fallegt stofu og 
eldhúsrými með mikilli lofthæð 
og gas arni

Instabuskerfi stjórnar  
m.a lýsingu og gólfhita

Í bílskúr er innréttuð góð  
2ja herb. íbúð, lítið mál að  
færa aftur í fyrra horf

Skipti á minni eign skoðuð.

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

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



.

Engihjalli 1

Verð : 21,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5.mars kl.13:00-13:30

2ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Stórar svalir til vesturs 

Svefnherbergi og stofa  

með svalahurðum

.

Gnoðarvogur 64

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5.mars kl.14:00-14:45

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning 

.

Vesturgata 53B

Verð : 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.15:30-16:00

Rúmgóð 67 fm 2ja herbergja íbúð

á 1.hæð með sér verönd

Snyrtileg eign og gott skipulag

Stæði í lokaðri bílageymslu

Steypt hús byggt árið 1988

.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

Verð : 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.14:00-14:30

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Sóltún 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð

Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús

Stór alrými og þrjú svefnherb. og tvö baðherb.

Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar

Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá 

annað keypt

Laus strax

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi. 
Húsið er 247,1 fm að stærð
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli 
með rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga 

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Fífulind

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi 

Stærð 93,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Verönd út frá stofu 

Frábær staðsetning 

Strandvegur

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Sumarhúsalóð við Stangarbraut í Öndverðarnesi 
í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Um er ræða 5.300 fm (0,53 hektari) leigulóð.  
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni komið að 
lóðarmörkum. Lokað svæði með rafmagnshliði  
Sundlaug innan girðingar 
18 holu golfvöllur er í nágrennin

Sumarhúsalóð

Verð : 2,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð 

Hæðarbyggð 27

Verð  : 69,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð : 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fjögurra herbergja 

Stærð 89,2 fm 

Íbúð á 6. hæð 

Lyftuhús 

Suðursvalir 

Hátún

Verð : 30,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Íbúð í kjallara með sérinngang

Stærð 77,7 fm

Mikið endurnýjuð og hús í góðu ástandi

Frábær staðsetning

Heiðargerði 114 

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
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. Sérhönnuð 
lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign.

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Stór suðurverönd

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

Sunnubraut 41

Verð : 85,0 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

 Einstök staðsetning

Eign á tveimur hæðum í Hlíðunum ásamt bílskúr
Samtals er eignin 193,2 fm þar af er bílskúr 25,5 fm
Á annarri hæð er 111,5 fm fjögurra herbergja íbúð
Á þriðju hæð er 56,2 fm rými sem skráð er sem 
íbúðarherbergi en skiptist í fjögur herbergi, 
eldhúskrók, snyrtingu og baðherbergi
Eign með mikla möguleika!

Barmahlíð 30

Verð : 67,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

í síma 865 4120

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað við 

Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind 3 

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á

tveimur hæðum. Frábært útsýni, 

Hiti í gólfum beggja hæða. Vandaðar innréttingar 

frá Brúnas. Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

4ra herbergja íbúð á jarðhæð

Stæði í opnu bílskýli fylgir

Gott skipulag

Útgengt á verönd frá eldhúsi og einnig stofu

Flétturimi 31

Verð : 35,1 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

237 fm einbýli m aukaíbúð

Reisulegt hús með þremur svefnherbergum

Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi

Stór set- og borðstofa  - Næg bílastæði

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg

Engjavegur - Selfoss

Verð : 48,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 7 milljón kr tekjur 2015

149 fm sumarhús vel staðsett  

í Ásgarðslandi. Leyfi fyrir rekstur gistiþjónustu

Fjögur svefnrými og einnig svefnloft

Skipti á hjólhýsti, eign í Rvík og annað mögulegt

Víðibrekka

V TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góðar tekjur

.

Kringlan 57

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-18:00

191 fm vandað og vel skipulagt endaraðhús 

með bílskúr. 

Vandaðar innréttingar í eldhúsi og herbergjum. 

Stór pallur við hús sem snýrí austur og suður. 

Þrjú svefnherbergi áefri hæð, 

möguleiki að bæta við.

Lýsingar inni og úti frá Lumex

.

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu 

húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.

101 fm 3 herbergja 

Stæði í bílageymslu

Suðursvalir 

Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

101 RVK

Eftirsóttur staður

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Laugalind 5

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6.mars kl.14:00-14:45

Björt og rúmgóð 4-5 herb íbúð í litlu fjölbýli + bílsk

Innst í botnlanga við opið grænt svæði

Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr

Góð alrými, upptekin loft, suður svalir

Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu

Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla og þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

 Einstök staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Hraunhólar
Garðabæ

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 109,0 millj.Verð :

Einstaklega glæsilegt einbýlishús 
á einni hæð samtals 262 fm

Góð staðsetning og göngufæri  
í skóla og þjónustu

Mikið er lagt í hönnun og  
allt efnisval

Stórt opið og fallegt stofu og 
eldhúsrými með mikilli lofthæð 
og gas arni

Instabuskerfi stjórnar  
m.a lýsingu og gólfhita

Í bílskúr er innréttuð góð  
2ja herb. íbúð, lítið mál að  
færa aftur í fyrra horf

Skipti á minni eign skoðuð.

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

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



 MÁNUDAGA TIL FIMMTUDAGA KL. 17:45
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