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Ráðgjafar
Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu tengdum 
lausnum fyrirtækisins. Um er að ræða 
�ölbreytt verkefni fyrir viðskiptavini  og 
þátttaka í vöruþróun og uppbyggingu 
félagsins.

Við leitum að kraftmiklu, sjálfstæðu fólki 
sem á auðvelt með að vinna með öðrum,  
hefur áhuga á hugbúnaði og tæknimálum 
og hefur góða almenna menntun. Einnig er 
kostur ef viðkomandi hefur áhuga, 
þekkingu eða reynslu af:

•  Dynamics NAV viðskiptahugbúnaði 
•  bókhaldi
•  birgðum, framleiðslu- og vöruhúsakerfum
•  rekstri sjávarútvegs- og 

fiskvinnslufyrirtækja
•  rekstri og uppgjörum sveitarfélaga
•  greiningu gagna - viðskiptagreind
•  verkefnastjórn

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) ráðgjarfar hjá Intellecta í 
síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 21. mars. 

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Forritarar
Starfið felst í hugbúnaðarþróun á 
lausnum fyrirtækisins sem og 
sérlausnum fyrir viðskiptavini. Unnið 
er í C/AL þróunarumhverfi Dynamics 
NAV og C#. 

Við leitum að kraftmiklu og sjálfstæðu 
fólki sem vinnur vel í hóp. Viðkomandi 
þarf að hafa reynslu af forritun og 
haldbæra menntun á því sviði. 
Þekking á þróun í viðskiptakerfum er 
mikill kostur. Að auki er kostur ef 
viðkomandi hefur áhuga, þekkingu 
eða reynslu af: 

•  Dynamics NAV  
•  C#
•  SQL gagnagrunnum
•  handtölvulausnum
•  framleiðslu- og vöruhúsalausnum
•  viðskiptaferlum í fyrirtækjum 

Wise lausnir
Wise lausnir ehf. vinna að 
hugbúnaðargerð og þjónustu henni 
tengdri. Við leggjum metnað okkar í 
að aðstoða viðskiptavini okkar við að 
ná hámarksárangri út úr nýtingu 
sinni á viðskiptalausnum. Lausnirnar 
byggja á Microsoft Dynamics NAV 
sem er einn vinsælasti 
viðskiptahugbúnaður heims.

Starfsmenn Wise á Íslandi eru nú 73 
á skrifstofum félagsins í Reykjavík og 
á Akureyri. 

Við bjóðum:
•  Góðan starfsanda og liðsheild
•  Fína starfsaðstöðu og 

samkeppnishæf laun
•  Fjölbreytt og krefjandi verkefni
•  Símenntun í starfi

Ráðgjafar & forritarar

Atvinna

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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Staða 2. konsertmeistara
Hæfnispróf fer fram 8. júní 2016 í Hörpu.

Einleiksverk:
1.  Mozart fiðlukonsert (1. kafli með 

kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4 í D-dúr 
eða nr. 5 í A-dúr.

2.  Fyrstu tveir kaflar úr einni  af sónötum 
J.S. Bachs fyrir einleiksfiðlu.

3.  Rómantískur fiðlukonsert að eigin vali 
(1. kafli með kadensu).

Staða 1. óbóleikara
Hæfnispróf fer fram 1. júní 2016 í FÍH.

Einleiksverk:
1.  Mozart óbókonsert, 1. og 2. kafli, engar  

kadensur, (Bärenreiter útgáfa).

2.  Strauss óbókonsert, 1. og 2. kafli, 
(Boosey and Hawkes útgáfa).

Staða uppfærslumanns í víóludeild
Hæfnispróf fer fram 10. júní 2016 í FÍH.

Einleiksverk:
1.  1. kafli úr klassískum konsert eftir  

Hoffmeister (D-dúr) eða Stamitz 
(D-dúr) með kadensu.

2.  1. kafli úr konsert eftir Bartok 
eða Walton eða Hindemith; Der 
Schwanendreher.

3.  Tveir kaflar úr einleiksverki eftir  
J.S. Bach.

 
Umsóknarfrestur fyrir allar stöðurnar  
er til 3. apríl 2016. Umsóknir, ásamt  
ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast  
til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra  
(starf@sinfonia.is). 

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

www.sinfonia.is  »  545 2500

Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, www.sinfonia.is, 
og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausar til umsóknar eftirfarandi stöður  
frá og með næsta starfsári

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Embætti skólameistara við  
Menntaskólann á Egilsstöðum  

laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 

við Menntaskólann á Egilsstöðum.  Nánari  
upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,  

menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Matráður í leikskólann Austurkór

Grunnskólar

· Forfallakennari í Álfhólsskóla

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Smíðakennari í Snælandsskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

Umhverfissvið

· Ritari skipulags- og byggingardeildar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.
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Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu manneskjuna

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Starf hjúkrunardeildarstjóra á gigtar- og almennri lyflækningadeild er 
laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 
2016, til 5 ára.

Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar 
daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan 
deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI 

Gigtar- og almenn lyflækningadeild

Líffræðingar/ lífeindafræðingar óskast til starfa á veirufræðideild 
Landspítala. Annars vegar er um ótímabundið starf að ræða og hins 
vegar tímabundið til eins árs. Starfshlutfall er 75-100%.

Á veirufræðideild fara fram greiningar, rannsóknir, ráðgjöf og kennsla 
heilbrigðisstétta í veirufræði. 

LÍFFRÆÐINGUR/ 
LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Veirufræðideild

LANDSPÍTALI ... LIFANDI VINNUSTAÐUR!

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

Leitað er eftir reyndum sérfræðilækni með leiðtogahæfileika og 
stjórnunarreynslu í lykilstarf á sviði öryggis- og gæðamála. Starfið er 
laust frá 1. maí  2016 eða eftir samkomulagi og er til 5 ára. Starfshlutfall 
er 100% en til greina kemur ráðning í hlutastarf. Næsti yfirmaður er 
yfirlæknir gæða- og sýkingavarnadeildar.

YFIRLÆKNIR

Gæða- og sýkingavarnadeild

Hjúkrunarfræðingar/ hjúkrunarnemar óskast til starfa á kven lækninga-
deild 21A Landspítala. Um er að ræða störf í vaktavinnu vegna afleysinga 
og til lengri tíma. Á kvenlækningadeild starfar samhent teymi starfs-
manna sem veitir fjölþætta heilbrigðisþjónustu allan sólarhringinn. 

Deildin, sem er í senn göngu-, dag- og legudeild, býður upp á spennandi, 
krefjandi og líflegt starfsumhverfi, góðan starfsanda og fjölbreytt 
tækifæri til faglegrar þróunar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 
OG HJÚKRUNARNEMAR

Kvenlækningadeild

REKSTRARSTJÓRI
FIMLEIKADEILDAR

Fimleikadeild Stjörnunnar 
leitar að rekstrarstjóra til að 
halda utan um rekstur deildar-
innar á spennandi tímum.

Um er að ræða krefjandi og 
spennandi starf í skemmtilegu og 
fjölbreyttu starfsumhverfi. Innan 
fimleikadeildar er rekið öflugt 
barna, unglinga og afreksstarf og 
innan deildarinnar starfar sterkur 
hópur þjálfara, iðkenda 
og sjálfboðaliða. 

STARFSSVIÐ
— Ber ábyrgð á daglegum rekstri 

og skipulagi deildarinnar

— Mótun og innleiðing stefnu 
fimleikadeildar

— Samskipti við iðkendur, 
sjálfboðaliða og 
fimleikahreyfinguna

— Starfsmannastjórnun

— Samskipti við styrktaraðila

— Skipulagning viðburða, 
markaðsmál og kynningar

HÆFNISKRÖFUR
— Háskólapróf sem nýtist í starfi

— Reynsla af fimleikastarfi

— Framúrskarandi 
samskiptahæfileikar

— Frumkvæði og leiðtogahæfileikar

— Skipulagður og lausnamiðaður

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson 
framkvæmdastjóri UMF Stjörnunnar 
í síma 661-9707.

Umsókn með ferilskrá berist fyrir 
19. mars á johannes@stjarnan.is.

Torfan Humarhúsið óskar eftir  
að ráða starfsmenn í sal

Torfan//Humarhúsið er veitingahús með mikla sögu í miðbæ 
Reykjavíkur. Við leitum eftir duglegu starfsfólki í sal.  
Bæði framtíðar og hlutastarf í boði með sveigjanlegum vöktum. 
Um er að ræða fjölbreytt þjónustustarf bæði í hádeginu og á 
kvöldin.

Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára, duglegur, 
snyrtilegur, ábyrgur og með ríka þjónustulund. 
Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.  

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Umsóknir sendist á  
info@torfan.is



www.landsvirkjun.is

Starfið er á upplýsingasviði á skrifstofu forstjóra. Í því felst mótun og um-
sjón með upplýsingaöryggisstefnu fyrirtækisins, umsjón aðgangsstýringa 
og verkefnastjórnun á sviði upplýsingaöryggis og upplýsingatækni. Um er 
að ræða fjölbreytt verkefni sem fela meðal annars í sér fræðslu, ráðgjöf og 
upplýsingagjöf til starfsfólks og stjórnenda sem og samskipti við vottunar-
aðila, innri og ytri úttektaraðila og endurskoðendur.

• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða menntun sem nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun eða góð þekking á hugmyndafræði og  

aðferðum upplýsingaöryggisstjórnunar samkvæmt ISO 27001  
og þekking á ISO 9001

• Reynsla á sviði upplýsingaöryggisstjórnunar æskileg
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Góð skipulagshæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

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 einstaklingi með 
brennandi áhuga á öryggis-
málum upplýsingakerfa

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 27. mars.

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

Starfsmannastjóri 

Starfssvið    
• Að hafa forystu um þróun starfsmannastefnu bankans t.d.
    - Mannauðsstefnu
    - Launastefnu
    - Fræðslustefnu
    - Jafnréttisstefnu
    - Heilsustefnu
• Að veita ráðgjöf og stuðning við stjórnendur í 

starfsmannatengdum málum
• Að móta og fylgja eftir verkferlum er varða 

starfsmannamál
• Að veita ráðgjöf við gerð starfslýsinga og framkvæmd 

starfsmannasamtala og fylgja henni eftir.
• Að vinna að áætlanagerð, greiningu og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er kostur
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af stjórnun 

mannauðsmála
• Þekking og reynsla af launasetningu og kjaramálum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni
• Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars nk.

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

Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið 
mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir umsóknum um stöðu starfsmannastjóra. Um er að ræða nýja stöðu við bankann. 
Starfsmannastjóri er jafnframt forstöðumaður starfsmannaþjónustu á sviði rekstrar og starfsmannamála.   
Starfsmannastjóri gegnir lykilhlutverki við uppbyggingu fyrirtækjamenningar og þróun mannauðs. Starfið er  
fjölbreytt og krefjandi og hentar kraftmiklum einstaklingi.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn fer með stjórn 
peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna 
viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að 
virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.   
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SKRIFSTOFUSTARF
Einkaleyfa- og vörumerkjaskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu  
auglýsir hér með eftir ritara/aðstoðarmanneskju í fjölbreytt  
skrifstofustarf sem fyrst og eigi síðar en 1. apríl nk. 

Vinnutími er frá kl 9:00 – 17:00 virka daga.

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Reynsla af bréfaskrifum
• Mjög góð íslenskukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta
• Færni í Word, Excel & Outlook ásamt almennri tölvukunnáttu
• Nákvæm vinnubrögð og færni í mannlegum samskiptum.

Umsókn ásamt ferilskrá berist til box@frett.is merkt  
„EINKALEYFI“ í síðasta lagi 18. mars nk.

Sumarvinna

Umsækjandi sé fæddur árið 1999
eða fyrr.

Umsókn berist skrifstofu Kirkju-
garðanna í Fossvogi fyrir
1. apríl 2016.

Garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma leitar að
rösku fólki til starfa sumarið 2016
Um er að ræða störf í Fossvogskirkju-
garði, Gufuneskirkjugarði, Hólavallagarði
við Suðurgötu og Kópavogskirkjugarði.
Ráðningartími er frá 27. maí, u.þ.b.
10 - 11 vikna tímabil.

Leitað er að starfsfólki í almenn garðyrkju-
störf, í flokksstjórastörf og einstaklingum
með dráttarvélaréttindi.  Laun eru greidd
samkvæmt taxta stéttarfélagsins Eflingar.

Þeir,  sem hug hafa á að sækja um
sumarvinnu hjá Kirkjugörðunum, athugi
eftirfarandi skilyrði fyrir ráðningu:

Hægt er  að fy l la  út  umsókn á
heimasíðunni www.kirkjugardar.is og
senda rafrænt.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á
skrifstofu Kirkjugarðanna í Fossvogi og
í Gufuneskirkjugarði.
Skrifstofusímar eru: 585-2700 og 585-
2770.
Heimilisfang: Vesturhlíð 8 105 Reykjavík.

Nánar i  upp lýs ingar  um K i rk ju -
garðana má nálgast  á vefnum:
www.kirkjugardar.is

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

Kvennasögusafn Íslands er eining innan Landsbókasafns og markmið þess er að safna, varðveita, skrá og veita 
aðgang að heimildum um sögu íslenskra kvenna. Leitað er að sérfræðingi sem beri ábyrgð á daglegri starfsemi. 
Sérfræðingur heyrir undir sviðsstjóra varðveislu og stafrænnar endurgerðar. Stjórnarnefnd Kvennasögusafns er til 
ráðuneytis um starfsemina. Í starfinu felst m.a. þjónusta við notendur, söfnun, skráning og varðveisla gagna, kynning 
á Kvennasögusafni, og samvinna við kvennasögusöfn erlendis.  

Helstu verkefni
• Sérfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta
• Afgreiðsla á gögnum Kvennasögusafns á lestrarsal
• Öflun, móttaka og skráning aðfanga 
   og annarra gagna
• Umsjón með vefjum Kvennasögusafns og 
   samfélagsmiðlum 
• Kynningarstarf og fræðsla um Kvennasögusafn
• Þátttaka í öðrum verkefnum og samstarfi á   
   varðveislusviði

Menntunar– og hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi,  meistaragráða 
   er kostur
• Þekking og áhugi á kvennasögu
• Þekking á meðferð, skráningu, flokkun og úrvinnslu
   einkaskjalasafna er kostur
• Frumkvæði, góð skipulagshæfni, sjálfstæði 
   og lipurð í samskiptum
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun upplýsinga
• Góð kunnátta í ensku og Norðurlandamáli

Kvennasögusafn

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2016.

Nánari upplýsingar veitir Örn Hrafnkelsson, sviðsstjóri varðveislu og stafrænnar endurgerðar (orn@landsbokasafn.is) 

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

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

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 
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Við leitum að iðn- eða tæknimenntuðum einstaklingum í teymi sérfræðinga í 
Innkaupastýringu OR samstæðunnar. Megináherslur starfanna eru 
innkaupaþjónusta við dótturfélög OR, aðfangastýring fyrir framkvæmdaverk 
auk innkaupa og birgðahalds fyrir OR.

Ef þú ert jákvæður og skipulagður einstaklingur sem nýtur þess að veita 
frábæra þjónustu og sjá til þess að aldrei skorti aðföng í verkefni hvetjum við 
þig til að sækja um. 

Við bjóðum upp á kre�andi og skemmtileg verkefni í framúrskarandi 
vinnuaðstöðu með frábæru mötuneyti og líkamsræktaraðstöðu. Við leitumst 
við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, starfsþróun, jafnrétti og jafnvægi 
á milli vinnu og einkalífs.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Vörustjórar með iðn- eða 
tæknimenntun

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um stör�n er að �nna. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2016.

Hefur þú brennandi áhuga 
á innkaupum og aðfangastýringu?

6 x 20 255 x 200 mm

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

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

HÆFNISKRÖFUR
•  MSc í verkfræði eða verkefnastjórnun

•  A.m.k. fimm ára starfsreynsla á sviði 
verkefnastjórnunar

•  Stjórnunarreynsla

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum

STARFSSVIÐ
• Skipulag og stjórnun hóps 

verkefnastjóra

•  Þróun, viðhald og stjórnun ferla og 
aðferðarfræði verkefnastofu

• Önnur verkefni í samráði við 
framkvæmdastjóra

WWW.OSSUR.COM

YFIRMAÐUR VERKEFNASTOFU 
ÞRÓUNARSVIÐS 
Director of Project Management Office

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2500 manns í 19 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2016.  Sótt er um starfið 
á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 
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Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki til almenna iðnaðarvinnu. 

Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.

www.teogkaffi.is

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á KAFFI OG TE? 

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

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

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

Aldurstakmark er 20 ára.
Um framtíðarstarf er að ræða 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is  
fyrir 21. mars nk.

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

Sérfræðingur óskast til starfa
Hlutverk:
• Greining á áhrifum erfðabreytileika á frumur, þar á 
meðal fjölvirkar stofnfrumur (induced pluripotent 
stem cells), með líftæknilegum aðferðum
• Vinna með fjölvirkar stofnfrumur og sérhæfingu 
þeirra í þroskaðar frumur
• Uppsetning og skipulagning tilrauna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• M.Sc./B.Sc. í sameindalíffræði eða lífeindafræði eða skyldum greinum 
• Tæknileg þekking á algengum lífefnafræði- og sameindalíffræðilegum aðferðum
• Reynsla af ræktun á spendýrafrumum er kostur
• Góð tölvu- og enskukunnátta nauðsynleg
• Góð samskiptahæfni er skilyrði
• Geta og áhugi fyrir því að vinna í þverfaglegu umhverfi

Umsóknir skulu fylltar út á www.decode.is fyrir 

lok dags 28.03.2016. Með umsókn skal fylgja 

ferilskrá og stutt kynningarbréf.

Frekari upplýsingar veitir: 
Auður Magnúsdóttir, 
audur.magnusdottir@decode.is 

 www.decode. is  

 
Íslensk erfðagreining

leitar að sérfræðingi til starfa við 

deild innan ÍE, sem beitir lífefnafræði- 

og sameindalíffræðilegum aðferðum 

við að skýra áhrif erfðabreytileika 

á mannslíkamann. 

 
 

 

 
 

 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og 

Þórður S. Óskarsson, (thordur@intellecta.is) hjá Intellecta 
í síma 511 1225.

Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is 
fyrir 21. mars 2015.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Rekstrarstjóri í verktaka- og þjónustufyrirtæki

Menntunar og hæfniskröfur

•	Rekstrarmenntun
•	Reynsla	af	rekstri	er	nauðsynleg
•	Stjórnunarreynsla	er	nauðsynleg
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	 Jákvæðni,	lausnamiðuð	hugsun	og	lipurð	í	
mannlegum	samskiptum	er	mikilvæg

Starfssvið

•	Ábyrgð	á	daglegum	rekstri	fyrirtækisins
•	Áætlanagerð	og	kostnaðareftirlit	verka
•	Umsjón	með	tímaskráningu	verka	og	starfsmanna
•	Stjórnunarleg	ábyrgð	starfsmanna
•	Samskipti	við	verkkaupa	og	aðra	viðskiptavini

Um	er	að	ræða	framtíðarstarf	og	mjög	gott	tækifæri	fyrir	réttan	einstakling.

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík



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

Cintamani leitar að liðsauka á lagerinn!
 
Við óskum eftir kröftugum aðila í fullt 
starf á lager fyrirtækisins í Austurhrauni
Reynsla af lager– og sölustörfum er 
mikill kostur.
 
Áhugasamir sendi ferilskrá 
á atvinna@cintamani.is

   ———— ERTU
 ÚTIVERA?  ———————

Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða forstöðumann ökutækjatjóna í 
tjónaþjónustu félagsins. 

Þekking og reynsla af ökutækjaviðgerðum og Cabas tjónsmatskerfinu er kostur og/eða þekking á 
lagaumhverfi ökutækjatrygginga, vátryggingarétti og skaðabótarétti. 

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, metnað og útsjónarsemi ásamt 
framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til að sækja um starfið – konur jafnt sem karlar. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 21. mars n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið með því að senda ferilskrá og kynningarbréf á netfangið starf@tm.is. Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu (kjartanv@tm.is)

Starfssvið
 • Stjórnun og mannaforráð

 • Ábyrgð á verkferlum og gæðum 
  þjónustu

 • Samskipti og þjónusta við  
  viðskiptavini og samstarfsaðila 
  vegna ökutækjatjóna

 • Samningagerð

 • Gagnaöflun, útreikningar og 
  greiðsla kostnaðar

Hæfniskröfur
 • Rík þjónustulund og lagni í mannlegum samskiptum

 • Háskólamenntun eða önnur haldbær menntun eða 
  reynsla sem nýtist í starfi

 • Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri 
  íslensku- og enskukunnáttu 

 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið 
  vel í hópi og undir álagi

 • Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og 
  fagleg vinnubrögð

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

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

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

Forstöðumaður 
ökutækjatjóna

tgverk.is

ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

Framúrskarandi smiðir óskast 
í okkar frábæra starfshóp!

Allir smiðir í uppmælingu

Mjög góð verkefnastaða næstu árin

Frábær starfsandi og starfsmannafélag

Fyrsta  okks starfsmannaaðstaða

Hafðu samband við okkur!

Áhugasamir sendi inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn

Framundan eru spennandi tímar og

aukin umsvif hjá fyrirtækinu.

ÞG Verk er leiðandi byggingarfyrirtæki

á Íslandi með um 600 nýjar íbúðir í byggingu

á höfuðborgarsvæðinu, ásamt því að vera 

mjög umsvifamikið á útboðsmarkaði.
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Staða skólastjóra við Háteigsskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Háteigsskóla

Háteigsskóli, áður Æfingaskóli Kennaraháskóla Íslands, er hverfisskóli í Hlíðahverfi, stofnaður árið 1968. Í skólanum eru um 440 
nemendur í 1.-10. bekk. Einkunnarorð skólans eru virðing, samvinna og vellíðan og einkenna þau starfið í skólanum.  Skólinn 
hefur á að skipa vel menntuðu og metnaðarfullu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahópnum. Skólinn hefur sérhæft sig í 
kennslu íslensku sem annars tungumáls og fjölbreytileiki í nemendahópnum er í hávegum hafður. Leiklist er markvisst notuð í 
kennslu á öllum stigum til að stuðla að sterkari sjálfsmynd nemenda og aukinni félagsfærni. Áhersla er lögð á góða upplýsinga-
gjöf til foreldra  og við skólann starfar öflugt foreldrafélag. Gott samstarf er við frístundaheimilið Halastjörnuna og félagsmiðstöð-
ina 105 sem eru  í húsnæði skólans.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn. 

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

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,  

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

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

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

skólastarfi.
• Forystu- og stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

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

Staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli í Laugarneshverfi, stofnaður árið 1960. Í skólanum eru um 290 nemendur í 7.-10. bekk. Við skólann er 
starfrækt Tungumálaver á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sem sinnir ráðgjöf og kennslu í norsku, pólsku og sænsku. 
Laugalækjarskóli tekur þátt í Grænum skrefum Reykjavíkurborgar, verkefninu Heilsueflandi skóli og hefur þegið boð um að gerast 
réttindaskóli UNICEF.  Skólinn hefur um árabil verið í samstarfi við Háskóla Íslands og Háskólann í Þrándheimi um menntun og þjálfun 
kennaranema. Gott samstarf er við félagsmiðstöðina Laugó sem staðsett er í húsnæði skólans.
Einkunnarorð skólans eru virðing, eldmóður og gleði og stefnt er að því að byggja upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga.  
Áhersla er lögð á þverfaglega verkefnavinnu, námsmöppur nemenda, markvissa ígrundun þeirra um eigið nám, öfluga stuðningskennslu 
og leiðandi uppeldi. Í starfsmannahópnum er ríkur umbótavilji og hefð er fyrir lýðræðislegri skólaþróun og samvirkri forystu starfsmanna. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, metnaðarfulla skólasýn og einlægan 
áhuga á menntun og velferð unglinga. 

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

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,  

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

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

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

skólastarfi.
• Forystu- og stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

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

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
starfsmanni í mötuneyti í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

 
 

Við leitum að 

GÓÐUM BÓKARA 
Á bókhaldssviði Fjárstoðar starfa 7 öflugir bókarar sem 
annast bókhald fyrirtækja og stofnana af ýmsum stærðum 
og gerðum. Vegna aukinna verkefna viljum við stækka 
hópinn og leitum að vönum og góðum bókara. 
 
Helstu verkefni 
 Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir viðskiptavini okkar, 

þ.m.t. færsla fjárhags-, viðskiptamanna- og lána-
drottnabókhalds, afstemmingar og reikningagerð 

 Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila og 
endurskoðendur 

 
Hæfniskröfur 
 Reynsla af bókhaldi áskilin 
 Reynsla af DK æskileg en þekking á öðrum 

bókhaldskerfum einnig kostur 
 Vottun sem viðurkenndur bókari kostur 
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
 Þekking á og reynsla af launavinnslu mikill kostur 

 
Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á umsokn@fjarstod.is. 
 
 

Fjárstoð ehf. 
Smáratorgi 3 
201 Kópavogur 
 
Sími 556-6000 
fjarstod@fjarstod.is 
www.fjarstod.is 

 
 

Lífland leitar að starfsfólki í 
eftirfarandi stöður

Tækni og Þjónustudeild:
Lífland leitar að starfsmanni í sölu og ráðgjöf á tækjabúnaði fyrir
landbúnað og ekki skemmir ef viðkomandi hefur þekkingu á 
landbúnaði og tækjum. Lífland selur heildarlausnir á tækjabúnaði 
fyrir alifuglabændur og kúabændur. 
Starfssvið:
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.
• Vinna að úrlausnum verkefna með viðskiptavinum.
• Aðstoða við uppsetningu tækjabúnaðar.
• Utanum hald á varahlutum.
Hæfniskröfur:
• Tæknifræðimenntun kostur.
• Reynsla af sölustörfum.
• Þekking á íslenskum landbúnaði.
• Þarf að vera handlæginn.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision æskileg.
• Þekking á tækniteiknun kostur
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Vöruhús:
Lífland leitar að starfsmanni í fullt starf í vöruhúsi Líflands í 
Brúarvogi
Starfssvið :
• Móttaka og frágangur á vörum í vöruhúsi.
• Tínsla og afgreiðsla á pöntunum
• Almenn lagerstörf
Hæfniskröfur:
• Réttindi á lyftara er kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision er kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 31. mars 2016. 
Nánariupplýsingar veitir Arnar Þórisson í síma: 540-1162.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is



VIÐ EIGUM LAUS SÆTI Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 

 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Fagmenntun úr viðurkenndu  
 leiðsögunámi.

• Mjög góð enskukunnátta. 

• Önnur tungumálakunnátta er kostur. 

• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.

• Meirapróf er kostur. 

• Rík þjónustulund og framúrskarandi  
 hæfni í mannlegum samskiptum.

• Snyrtimennska og stundvísi.

• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.

LEIÐSÖGUMENNBÍLSTJÓRAR

Starfssvið
• Akstur og þjónusta við farþega. 

• Umsjón og umhirða bifreiða. 

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 

 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D.

• Reynsla af akstri hópferðabíla  
 er æskileg.

• Hreint sakavottorð.

• Enskukunnátta.

• Rík þjónustulund og hæfni  
 í mannlegum samskiptum.

• Snyrtimennska og stundvísi.

• Jákvæðni, drifkraftur og  
 sjálfstæð vinnubrögð.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferða þjónustufyrirtæki með  
um 300 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða  
með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt  
starfsfólk sem leggur sig fram  
við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Umferðarmiðstöðin BSÍ
101 Reykjavík

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

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016.

ERT ÞÚ GÓÐUR FERÐAFÉLAGI? ÞÁ ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR.

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  516 6000  •  veitur.is

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sér um rekstur 
hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins.
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Vilt þú leiða öflugan hóp starfsfólks 
sem færir fólki rafmagn?

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Nánari upplýsingar 
veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2016.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Veitur eru fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Veitur leggja áherslu 
á að stjórnendur séu talsmenn fyrirtækisins, sýni virðingu og ábyrgð í samskiptum og 
heiðarleika í upplýsingagjöf. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. 
 

Við leitum að úrræðagóðum og samskiptaliprum verkstjóra fjölmenns 
hóps sem starfar við rafdreifikerfi höfuðborgarsvæðisins. Um er að 
ræða fjölbreytt starf í tæknilega krefjandi umhverfi. 

Verkstjóri rafdreifikerfis

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Að leiða og styðja öflugan hóp 
   starfsmanna 
• Umsjón með daglegum rekstri 
   og skipulagi verka
• Ábyrgð á öryggismálum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Meistarapróf í rafiðn eða iðnfræðipróf
• Reynsla af verkstjórn
• Þekking á rafdreifikerfum 
• Öryggisvitund

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.



Torfan Humarhúsið óskar eftir  
að ráða starfsmenn í sal

Torfan//Humarhúsið er veitingahús með mikla sögu í miðbæ 
Reykjavíkur. Við leitum eftir duglegu starfsfólki í sal.  
Bæði framtíðar og hlutastarf í boði með sveigjanlegum vöktum. 
Um er að ræða fjölbreytt þjónustustarf bæði í hádeginu og á 
kvöldin.

Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára, duglegur, 
snyrtilegur, ábyrgur og með ríka þjónustulund. 
Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.  

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Umsóknir sendist á  
info@torfan.is

Vantar þig starfsfólk
Bresland hefur milligöngu um að finna og aðstoða við 
ráðningu á starfsfólki frá Póllandi, sjá www.bresland.eu
Vinsamlegast sendu okkur fyrirspurn (á ensku) á  
info@bresland.eu ef þú vilt leita nánari upplýsinga um 
þessa þjónustu. 
Einnig er fyrirspurnum svarað í síma 775 4350.

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

Óskum eftir að ráða
Rafvirkja

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

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

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

	

Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Starfssvið	í	heimahjúkrun	er	að	veita	víðtæka		
	 	 hjúkrun	í	heimahúsum	m.a.	vegna	langvinnra		
	 	 sjúkdóma.	Starfsemi	heimahjúkrunar	er	ört		
	 	 vaxandi	og	er	starfið	mjög	fjölbreytt	og	gefandi.

	 	 Hjúkrunarfræðingur	/	sjúkraliði	tekur	þátt	
	 	 í	teymisvinnu	þar	sem	hjúkrunarþarfir		 	
	 	 skjólstæðingahópa	eru	hafðar	að	leiðarljósi.

	 	 Viðkomandi	mun	hafa	bifreið	til	afnota	
	 	 á	vinnutíma.

Hæfnikröfur
	 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	/	sjúkraliðaleyfi
	 	 Reynsla	af	heimahjúkrun	/	hjúkrun	
	 	 aldraðra	æskileg
	 	 Framúrskarandi	samskiptahæfni
	 	 Faglegur	metnaður
	 	 Reynsla	af	og	áhugi	á	teymisvinnu
	 	 Sveigjanleiki	og	sjálfstæði	í	starfi
	 	 Gilt	ökuleyfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra		
og	viðkomandi	stéttarfélags.		Stéttarfélög	eru	Félag		
íslenskra	hjúkrunarfræðinga	og	Sjúkraliðafélag	Íslands.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar  
í heimahjúkrun - sumarafleysingar
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	eftir	hjúkrunarfræðingum	og	sjúkraliðum	til	
sumarafleysinga	fyrir	sameinaða	heimahjúkrun	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	í	Hafnarfirði,	
Garðabæ	og	Kópavogi.	Um	tímabundin	störf	í	vaktavinnu	er	að	ræða.	Til	greina	kemur	að	
ráða	hjúkrunar-	og	sjúkraliðanema.	Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	1.júní	eða	eftir	nánara	
samkomulagi.	Starfshlutfall	er	60–80%.

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2016.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	ásamt	kynningarbréfi.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	
um	menntun	og	staðfest	afrit	af	opinberu	starfsleyfi.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	
við	umsækjendur.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.

Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað		
þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Aðalheiður Pálmadóttir, yfirhjúkrunarfræðingur -  
sigridur.a.palmadottir@heilsugaeslan.is - 594-0500

Starfsemi	heimahjúkrunar	er	í	örri	framþróun	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	samfellu	í	hjúkrun,	teymisvinnu	
og	náið	samráð	við	aðstandendur.	Um	er	að	ræða	spennandi	starfsvettvang	fyrir	hjúkrunarfræðinga	og	
sjúkraliða	sem	áhuga	hafa	á	þróun	heimahjúkrunar	í	nýrri	einingu.	Nánari	upplýsingar	um	starfsemi	og	
markmið	heimahjúkrunar	má	finna	á	vef	Heilsugæslunnar	(www.heilsugaeslan.is).

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.

leitar af öflugum liðsmönnum í eftirfarandi störf:
 • Vaktstjórar í sal
 • Framreiðslumenn
 • Þjónusta í veitingasal 
 • Starfsfólk í morgunverð

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum með brennandi áhuga á þjónustustörfum.  
Nánari upplýsingar um starfssvið og hæfniskröfur má finna á www.icelandairhotels.is en umsóknir  
skulu jafnframt berast í gegnum heimasíðuna. 

Viðkomandi starfsmenn þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2016. 

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Birgir Guðmundsson, hótelstjóri: birgirgu@icehotels.is
Hrefna Sif Gunnarsdóttir, verkefnastjóri: hrefnasg@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.



Eldhús
Matartækni/starfsmann vantar í  

90% hlutastarf í eldhús/matsal Skógarbæjar. 
Um er að ræða vaktavinnu. Störf í eldhúsi og matsal eru 
fjölbreytt og krefjast sjálfstæðra vinnubragða.Við leitum 
eftir einstaklingi sem hefur reynslu af bakstri og elda-
mennsku. Mikilvægt er að viðkomandi tali íslensku, er 
heilsuhraustur, hafi góða samskiptahæfileika og þjónustu-
lund. Sýni frumkvæði og öguð vinnubrögð. 

Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á  
heimsíðu, skogar.is.

Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst  
til olga@skogar.is

Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is  
fyrir 20.02.2016

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Hagfræðingur á hagfræði- og peningastefnusviði
Seðlabanka Íslands

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi þriðjudaginn 29. mars næstkomandi. 
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 
• Að fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn 

og skrifa um niðurstöður.
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og 

þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa bankans og 

vinnu í tengslum við greiningu og skrif í Peningamál.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðarsviðum 
 Seðlabankans.

Hæfniskröfur:
•  Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði. 
•  Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, 

bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram fræði-
legt efni á skýran hátt. 

• Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og vera 
reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

Upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur, í síma 569-9600. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða hagfræðing á hagfræði- og peningastefnusviði bankans. Um er að ræða 100% starfs-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og verð-
bólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 
ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is/jardhitasyning

Umsóknarfrestur:

Til og með 21. mars 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Ábyrgð á daglegum rekstri jarðhitasýningarinnar 

• Leiða og styðja öfl ugan hóp starfsmanna

• Gerð og framfylgd rekstraráætlunar 

• Samskipti við ferðaþjónustuaðila

• Samskipti við innlenda og erlenda gesti

• Þátttaka í skipulagningu og framþróun jarðhitasýningarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi 

• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

• Reynsla af rekstri og starfsmannamálum

• Reynsla af ferðaþjónustu kostur

• Reynsla af sýningarstjórnun kostur

Orka náttúrunnar leitar að kraftmiklum leiðtoga með ríka þjónustulund í starf rekstrarstjóra jarðhitasýningar ON á Hellisheiði. 

Viðkomandi þarf að búa yfi r framúrskarandi samskiptafærni og hafa ástríðu og áhuga á uppbyggingu jarðhitasýningarinnar til framtíðar.

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins. 
Hlutverk ON er að skapa 
verðmæti úr orkulindum 

með ábyrgum hætti í þágu 
viðskiptavina og samfélagsins.

Með starfsemi sinni tryggir 
ON viðskiptavinum sínum 

áreiðanlegt framboð af 
umhverfi svænni orku á 
samkeppnishæfu verði.

Rekstrarstjóri kraftmestu sýningar landsins
– Ertu ON?

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

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, 

mannauðssérfræðingur gegnum netfangið starf@on.is.
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Trésmiðir  
óskast

Eykt byggingarfélag 
Stórhöfða 34-40 - 110 Reykjavík
595 4400 - eykt@eykt.is

Eykt óskar eftir að ráða mótasmiði  
eða hóp mótasmiða til starfa í 
byggingavinnu á Reykjavíkursvæðinu.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34-40 
eða í tölvupósti á eykt@eykt.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Einarsson  
í síma  822 4437.

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.

Viðskiptastjóri kaffi & matvöru  
á fyrirtækjasviði Ölgerðarinnar

Ölgerðin leitar að metnaðarfullum, 

duglegum, og jákvæðum starfsmanni 

með þekkingu og reynslu á kaffi-  

og matvörumarkaði.

Fyrirtækjasvið Ölgerðarinnar  

annast sölu og þjónustar drykkjar- 

og matvöru meðal annars ti l hótela, 

veitingastaða, bensínstöðva og  

skyndibitastaða.

Umsóknarfrestur er ti l og með 26. mars nk.

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

HLUTVERK  
OG ÁBYRGÐ:

• Greining tækifæra á markaði

• Stuðningur v ið söludei ld ir

• Náið samstarf með vörumerkjast jórum

• Samskipt i  v ið birgja

• Ti lboðsgerð, úrv innsla og eft i r fy lgni

MENNTUNAR-  
OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun sem nýt ist í  starf ið ,

• Þekking á kaff i- og matvörumarkaði

• Reynsla af sölumennsku er ski lyrði

• Framúrskarandi þjónustulund, áreiðanleik i ,  
skipulag og jákvæðni

Umsóknarfrestur
23. mars 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Sérfræðingur á sviði öryggismála og öryggiskerfa
Á EFLU er eitt öflugasta teymi landsins er lítur að öryggishönnun og áhættugreiningum. 
Teymið hefur komið að öryggishönnun og áhættugreiningum flestra helstu mannvirkja 
hérlendis. Einnig höfum við mikla reynslu af ráðgjöf og öryggishönnun erlendis.

EFLA óskar eftir að ráða rafmagnstæknifræðing eða rafmagnsverkfræðing sem hefur sérhæft 
sig á sviði öryggiskerfa. Viðkomandi mun starfa á fagsviði Rafkerfa á Byggingarsviði. Einnig 
starfa þverfaglega innan EFLU og vinna náið með ráðgjöfum okkar um bruna- og öryggismál 
auk ráðgjöfum annarra sviða s.s. Iðnaðarsviðs og Samgöngusviðs.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hæfniskröfur:

• Rafmagnsverk- eða    

 rafmagnstæknifræðingur.

• Góð þekking á hönnunar- og   

 teiknihugbúnaði, s.s. Autocad og Revit.

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.

• Brennandi áhugi á öryggismálum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 23. mars næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is
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UMSJÓNARMAÐUR  
VERKSTÆÐIS 

Vegna aukinna verkefna óskar Köfunarþjónustan eftir 
öflugum umsjónarmanni verkstæðis til starfa.  Okkar 
helstu verkefni eru á sviði iðnaðarköfunar og sérstakra 
verka sem krefjast útsjónarsemi og áræðni á landi. Við 
rekum einnig tækjaleigu með rafstöðvum, loftpressum, 
dælum og fleiru.  Rekstur verkstæðisins mótast af 
þessum fjölbreyttu verkefnum og tengist alls konar 
vinnu, tækjum og verkfærum.

1. STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ
•	 Ábyrgð	á	rekstri	fyrirmyndar	verkstæðis
•	 Umhald	tækja	og	verkfæra	fyrirtækisins
•	 Fjölbreyttar	véla/tækjaviðgerðir

2. HÆFNISKRÖFUR
•	 Menntun	sem	vélvirki,	bifvélavirki	eða	sambærilegt
•	 Reynsla	af	fjölbreyttum	viðgerðum
•	 Reynsla	af	hvers	konar	járnsmíði
•	 Kostur	að	hafa	tölvukunnáttu
•	 Góð	enskukunnátta

3. EIGINLEIKAR
•	 Jákvæðni
•	 Skipulagshæfileikar
•	 Ákveðni	og	sjálfstæði
•	 Frumkvæði	og	útsjónarsemi
•	 Sveigjanleiki

Áhugasamir	sendi	ferilskrá	á	hallgrimur@diving.is.  
Nánari uppl. í s: 893-8303.  
Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega.  
Góð	laun	í	boði	

Byggingamenn athugið
Aflmót byggingafélag ehf óskar að ráða járnamenn og smiði 

vana mótauppslætti. Þurfa að geta hafið störf sem fyrst.  
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes, gsm: 7738877,  
netfang: johannes@aflmot.is.  

Olíubílstjóri í sumarstarf
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra 
til starfa á rekstarsviði í Örfirisey. 

Við leitum að dugmiklum einstaklingum til sumarstarfa 
til að sinna dreifingu og afgreiðslu á eldsneyti til 
viðskiptamanna og á bensínstöðvar Skeljungs. Um er 
að ræða skemmtilegt og fjölbreytt staað ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf við dreifingu.

Starfssvið:
• Dreifing á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum

Hæfniskröfur:
• CE Meirapróf
•• ADR réttindi kostur en ekki nauðsyn
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá sem 
vantar réttindi.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Gísli Jónsson í
síma 444 3059. Umsóknir skulu berast á 
pgj@skeljungupgj@skeljungur.is fyrir 31. mars. 

SÖLUMAÐUR FORD
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Ford bíla.

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

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2016

Atvaugl_Sölumaður_Ford_20160307.indd   1 10.3.2016   09:08:43

	
	

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 
sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.
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Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu.  Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

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

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi.  Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

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

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

Nánari upplýsingar veitir	Svava Kristín Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri – svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is 
Sími 585-1300

Fagstjóri lækninga
Heilsugæslan Garðabæ 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við Heilsu-
gæsluna Garðabæ.  Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, 
skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til 5 ára  
frá og með 1. maí nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan 
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar, 
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfnikröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri 

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 

og Læknafélags Íslands.
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
Í BÍLALEIGU Í REYKJAVÍK
Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, 
leitar að röskum og jákvæðum starfsmanni 
í framtíðarstarf þjónustufulltrúa á starfsstöðvar 
í Reykjavík. Skemmtilegt og krefjandi starf 
í líflegu umhverfi.

Stutt lýsing á starfi:
• Afhending bíla til erlendra sem innlendra  
  viðskiptavina og móttaka við leiguskil
• Upplýsingagjöf og sala þjónustu
• Skráning bókana
• Skutl viðskiptavina til og frá starfstöð

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og/eða reynsla af 
  sambærilegu starfi
• Hæfni í tölvunotkun
• Gilt bílpróf og vera jafnvíg(ur) á 
  beinskiptan og sjálfskiptan bíl
• Framúrskarandi þjónustulund
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Unnið er á vöktum 07:00-17:00 (2,2,3).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2016

Sæktu um 
í dag
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HÖNNUNARUMSJÓN - HÖNNUNARSTJÓRI

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

HÖNNUNARUMSJÓN/HÖNNUNARSTJÓRI
Starf Hönnunarstjóra hjá LNS Saga felur 
m.a. í sér að stjórna og stýra hönnun í 
nánu samstarfi við viðskiptavini LNS Saga. 
Viðkomandi þarf að hafa haldgóða þekkingu           
á hönnun og framkvæmdum.

Markmiðið er að verkkaupi vinni náið með      
LNS Saga allt frá hugmynd að veruleika.

Hæfniskröfur eru m.a eftirfarandi: 
• Arkitekt, verk- eða tæknifræði (B.Sc./M.Sc.)
• Töluverð reynsla af mannvirkjagerð 
•  Hönnunarreynsla og hönnunarumsjón
• Góð hæfni í mannlegum samkiptum
• Lágmark þriggja ára reynsla í verkefnastjórn
• Fjölbreytt reynsla á sviði byggingarframkvæmda er kostur
• Skipulögð, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi

Vegna aukinna umsvifa óskar LNS Saga eftir umsóknum frá öflugum einstaklingum í fjölbreytt störf,
sem sjá má á heimasíðu www.lns.is, facebook og Linkedin. Við erum stöðugt að leita að frábæru fólki. 

Við óskum eftir greinargóðri ferilskrá með öllum innsendum umsóknum, ásamt kynningarbréfi.

Meðal annars erum við að leita að einstaklingi í nýtt og spennandi starf innan okkar raða;

Nánari upplýsingar veitir Ólafur H. Harðarson í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is 
Umsóknarfrestur er til og með 21.03.2016. 

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

Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.



Bakari óskast 
Tertugallerí Myllunnar óskar að ráða  

bakara í tertudeild fyrirtæksins. 

Óskum eftir bakara til starfa í Tertugalleríið okkar að Skeifunni 
19. Um er að ræða framleiðslu á tertum, skreytingar og frágang 
með meiru.  

Hæfniskröfur:
• Áríðandi er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt
• Skipulagning og snyrtimennska
• Íslenskukunnátta
• Stundvísi og heiðarleiki
• Bakaramenntun er skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum

Tertugallerí Myllunnar er nýjasta viðbót Myllunnar sem  er 
leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvælamarkaði, sem sérhæfir 
sig í markaðssetningu og framleiðslu á brauðum, kökum og 
skyldum vörum fyrir neytendamarkað. Tertugalleríið gerir það 
einfalt og fljótlegt að panta tertu fyrir hvaða tilefni sem er. 
Marsipantertur, súkkulaðitertur, kransakökur og margt fleira. 

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2016

Nánari upplýsingar um starfið gefur Björn Jónsson  
framkvæmdastjóri markaðssviðs í síma 820 2318

Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá til mannauðs-
stjóra á netfangið helga@isam.is

VIRÐING  •  JÁKVÆÐNI  •  FRAMSÆKNI  •  UMHYGGJA
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Vilt þú verða 
skipulagsfulltrúi í Mosfellsbæ? 
STARF SKIPULAGSFULLTRÚA MOSFELLSBÆJAR ER LAUST TIL UMSÓKNAR.

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR:

• Skipulagsfulltrúi skal vera löggiltur skipulags-
fræðingur, eða löggiltur arkitekt, landslags- 
arkitekt, verk-, tækni- eða byggingarfræðingur 
með sérhæfingu og starfsreynslu á sviði skipulags 

• Skipulagsfulltrúi þarf að hafa yfirsýn og þekkingu 
á lögum og reglugerðum er varða skipulagsmál

• Skipulagsfulltrúi þarf að búa yfir reynslu og 
þekkingu á verkefnastjórnun og teymisvinnu

• Skipulagsfulltrúi þarf að búa yfir 
framúrskarandi samskiptahæfileikum 
og getu til að tjá sig í töluðu og rituðu máli

• Almenn tölvukunnátta ásamt þekkingu á 
teikniforritum og öðrum forritum sem notuð 
eru sérstaklega við skipulagsvinnu er skilyrði

• Færni í erlendum tungumálum er kostur

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

Skipulagsfulltrúi er starfsmaður umhverfissviðs sem starfar með, og undir stjórn, framkvæmdastjóra 
sviðsins að verkefnum sem snúa að skipulagsmálum í Mosfellsbæ. Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á undirbúningi, 
boðun og ritun funda skipulagsnefndar Mosfellsbæjar og verkefnum því tengdu. Skipulagsfulltrúi sinnir 
jafnframt ráðgjöf tengdum skipulags- og byggingarmálum sem og öðrum þeim verkefnum sem til falla 
innan málaflokksins.    

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2016.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Björg Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs í síma 525 
6700 eða Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri í síma 841 2222. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum 
umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Framsækið samfélag
sem ræktar vilja og virðingu

Framtíðarsýn Mosfellsbæjar:
Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag 
til búsetu þar sem fjölskyldan er í 
fyrirrúmi. Mosfellsbær er framsækið 
samfélag þar sem ríkir ábyrgðarkennd 
gagnvart náttúru og umhverfi auk þess 
sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg 
ábyrgð er ávallt höfð að leiðarljósi. 
Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar 
er skilvirk, ábyrg, vönduð og í 
fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær 
er eftirsóknarverður vinnustaður 
hæfra einstaklinga þar sem lögð 
er áhersla á persónulega og 
nútímalega þjónustu.

GILDI MOSFELLSBÆJAR

Mosfellsbær

VIRÐING
JÁKVÆÐNI

FRAMSÆKNI
UMHYGGJA

Markmiðið er að sækja hugmyndir og skoðanir til íbúa Mosfellsbæjar sem
og fagfólks á sviði skólamála. Í Mosfellsbæ er metnaðarfullt skólastarf 
leik- og grunnskóla, Listaskóla og í haust hefst rekstur framhaldsskóla. 
Foreldrar, nemendur og aðrir áhugasamir um framtíð skólamála 
í Mosfellsbæ eru hvattir til að mæta, taka þátt og hafa áhrif.

Hvers vegna skólaþing?
Stefnt er að því að endurskoða skólastefnu Mosfellsbæjar. Skólaþinginu er 
ætlað að vera vettvangur bæjarbúa og annarra sem áhuga hafa á að hafa 
áhrif á málefni skóla bæjarins. Afrakstur þingsins verður nýttur til vinnu 
við endurskoðun á skólastefnu Mosfellsbæjar.

Skólaþingið verður haldið laugardaginn 16. maí kl. 9-12 í Lágafellsskóla.
Boðið verður upp á morgunhressingu kl. 8.30-9.00.

Mosfellsbær býður til skólaþings 
laugardaginn 16. maí kl. 9-12.

Skóli til framtíðar
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Boðið verður upp á 
barnapössun fyrir yngri en 10 ára. 

Börn 10 ára og eldri eru hvött til að 
taka þátt í skólaþinginu.

Alla föstudagseftirmiðdaga í sumar verða líflegar og 
skemmtilegar uppákomur á Miðbæjartorgi í Mosfellsbæ. 
Viðburðirnir hefjast kl. 16.30 og er aðgangur ókeypis.

Vel var mætt á fyrsta sumartorgið síðasta föstudag. Í dag 
verður haldið Íþróttatorg þar sem íþróttafélög í bænum bjóða 
upp á skemmtilega íþróttadagskrá. Börnum verður boðið á 
hestbak, keppt verður í að halda bolta á lofti og vítaspyr-
nukeppni og margt fleira.
 
Sumartorginu lýkur með bæjarhátíðinni „Í túninu heima“, 
fjölskylduskemmtun sem fer fram helgina 28.-30. ágúst.

Dagskrá sumartorgs:

3. júlí LEIKSKÓLATORG – Brúðubíllinn skemmtir  
 ungu kynslóðinni.

10. júlí ÍÞRÓTTATORG – Afturelding stendur fyrir  
 íþróttaskemmtum og börnum verður boðið 
 á hestbak.
    
17. júlí LISTATORG – Skemmtiatriði á vegum   
 Listaskóla Mosfellsbæjar og Leikfélagi   
 Mosfellssveitar.

24. júlí UNGMENNATORG – Ungt fólk úr Vinnuskóla 
 Mosfellsbæjar skemmtir.
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Sumartorg
í Mosfellsbæ
alla föstudaga í sumar

Mosfellsbær – brosandi bær
7. ágúst MENNINGARTORG – Menningarsvið Mosfells 
 bæjar skipuleggur skemmtidagskrá í tilefni af  
 afmæli Mosfellsbæjar sem er 9. ágúst.

14. ágúst HUNDATORG – Hundafimisýning á vegum  
 íþróttadeildar HRFÍ.

21. ágúst SKÁTATORG – Skemmtun að hætti 
 Skátafélagsins Mosverja.

28.-
30. ágúst HÁTÍÐARTORG – Bæjarhátíðin Í túninu   
 heima. Útitónleikar, karnival, skrúðganga,  
 listviðburðir, markaðir, listflug, ratleikur og  
 margt fleira.

BÚIÐ

Í tilefni menningarvors í Mosfellsbæ 
stendur Mosfellsbær í samvinnu við 
mosfellska listamenn fyrir viðburðum 
til að efla mannlífið á erfiðum tímum. 

Mosfellskir listamenn leggja fram vinnu sína, starfsfólk 
Mosfellsbæjar vinnur að undirbúningi og Menningarsvið 
Mosfellsbæjar kynnir og auglýsir viðburðina.

Menningarvor verður haldið þrjá þriðjudaga í Bókasafni 
Mosfellsbæjar og Listasal Mosfellsbæjar.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.  Heitt á könnunni.

Komum og upplifum saman menningarvor í Mosfellsbæ – 
og styðjum hvert annað með því að njóta þess besta sem 
bærinn hefur upp á að bjóða.

Þriðudagskvöldið 28. apríl kl. 20-21.30
Guðný Halldórsdóttir kvikmyndagerðarkona og bæjarlista-
maður fumsýnir heimildamynd sína “Forystufé” og spjallar 
við gesti. Sigurður I. Snorrason klarinettuleikari, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari og fleiri flytja létta tónlist. 

Þriðjudagskvöldið 12. maí kl. 20-21.30
Jón Kalman stefánsson rithöfundur Spjallar við gesti um verk 
sín og fleira. Kristjana Helgadóttir flautuleikari og Hrönn 
Helgadóttir píanóleikari flytja létta tónlist. 

Þriðjudagskvöldið  26. maí kl. 20.-21.30
Leikfélag Mosfellssveitar slær á létta strengi. Gréta Salóme 
Stefánsdóttir fiðluleikari og fleiri flytja létta tónlist.

Menningarvor í Mosfellsbæ
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Opið hús
HJÁ SKÓLASKRIFSTOFU
MOSFELLSBÆJAR

Ökumenn foreldrabílsins
 

Uppeldishæfni er ekki sjálfgefinn eiginleiki sem 
hver og einn býr yfir en öll getum við bætt okkur 
í uppeldishlutverkinu og þjálfað okkur upp í að 
verða góðir uppalendur.
 
Á Opnu húsi Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar miðvikudaginn 
28. mars nk. munu Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur 
og Gunnhildur Sæmundsdóttir, skólafulltrúi fjalla um leiðir
til að halda sig á hinum gullna meðalvegi í uppeldinu og hvernig 
forðast megi vegkantana og skurði beggja vegna og verða 
öruggari sem „ökumenn foreldrabílsins“.

Opnu húsin hjá Skólaskrifstofu eru alltaf 
haldin síðasta miðvikudag í mánuði yfir 
veturinn, í Listasal Mosfellsbæjar frá 
klukkan 20 - 21. Athugið að gengið er inn 
austan megin (Háholtsmegin). 

Aðgangur er ókeypis og öllum opinn. 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar 

Þverholti 2  |  270 Mosfellsbær
Sími 525 6700  |  mos@mos.is

www.mos.is

Viltu deila þessu á Facebook?
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Listasalur Mosfellsbæjar er 80 fermetra fjölnota salur 
í Bókasafni Mosfellsbæjar og er sjálfstæð eining. 
Í Listasal Mosfellsbæjar eru haldnar sýningar sem 
standa að jafnaði í fjórar vikur í senn. Listasalur 
Mosfellsbæjar er vettvangur fyrir myndlistarmenn til 
að sýna verk sín á einka- eða samsýningum og er 
listamönnum í Mosfellsbæ veitt sérstakt tækifæri til 
koma sér á framfæri. Listasalur Mosfellsbæjar er 
jafnframt notaður til tónleikahalds og annara félags- 
og menningartengdra viðburða og því fjölsóttur.

Listasalur Mosfellsbæjar er lánaður endurgjaldslaust 
til sýnenda. Nánari upplýsingar og umsókn má finna á 

Listasalur Mosfellsbæjar
Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir listamönnum sem hafa áhuga á því 
að halda sýningu í Listasal Mosfellsbæjar á næsta starfsári, frá september 2009 – ágúst 2010

vefsíðu Listasalar Mosfellsbæjar (undir mos.is/bokasafn) 
eða hjá umsjónarmanni Listasalar Mosfellsbæjar, Gunnari 
Helga Guðjónssyni  í síma 5666822, netfang: 
listasalur@mos.is

Umsóknir um sýningar fyrir starfsárið 2009-2010 skulu 
berast menningarmálanefnd Mosfellsbæjar fyrir 1. júní 
2009 eða sendist á listasalur@mos.is.

Umsóknir sendist til:
Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar
b/t Listasalur og Bókasafn Mosfellsbæjar
Kjarni Þverholt 2, 270 Mosfellsbær

Hugmyndasamkeppni um kirkju 

og menningarhús í Mosfellsbæ

Dómnefndarálit

Mosfellsbær - Ýmislegt efni
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Tæknifræðingur eða húsameistari
Fasteigna og byggingafélag óskar að ráða í hlutastarf  

byggingatæknifræðing eða húsameistar.
Starfið felst í að hafa umsjón með framkvæmdum,  
útboðum og útleigu á húsnæði. Góð tölvukunnátta,  

þekking á Audo-cad og reynsla af byggingastjórn æskileg. 
Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á santon@mi.is

Anton ehf. byggingafélag

Tanntæknir óskast
Tanntæknir eða aðstoðarmaður tannlæknis óskast 

 á tannlæknastofu í Kópavogi í 75% starf.
Við leitum að manneskju með færni í mannlegum 

samskiptum og með sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
ásamt ríkri þjónustulund

Umsóknir óskast sendar á netfangið:  
Hlidasmari@gmail.com

Kranamaður
Þingvangur óskar eftir frábærum kranamanni til að 
vinna á frábærum krana. Um er að ræða öflugasta 
byggingarkrana landsins. Hjá Þingvangi er rekið 

virkt starfsmannafélag.

 Vörubílstjóri
Þingvangur óskar eftir öflugum og áreiðanlegum 
vörubílstjóra vanan vinnu með bílkrana. Hjá Þing-

vangi er rekið virkt starfsmannafélag.

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið kristjan@thingvangur.is og í síma 698 0088.

Kranamaður /
Vörubílstjóri
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Bílstjóri með meirapróf
BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikinn og samviskusaman 
bílstjóra með meirapróf á sanddælubíl fyrirtækisins í 
Norðurhrauni í Garðabæ.

Starfið felst í útkeyrslu og afgreiðslu á sandi til viðskiptavina 
fyrirtækisins ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er  
skipulagður, stundvís og handlaginn. Þá þarf viðkomandi einnig 
að vera kurteis og búa yfir ríkri þjónustulund.

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á  
Björn Davíð Þorsteinsson, bjornd@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Byggingastjóri byggingaframkvæmda 

Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn aðila í byggingastjórn sem er tilbúin að takast á við 
krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild. Byggingastjóri er staðsettur á 
verkstað og hefur yfirumsjón verkþátta innan verk girðingar.

Helstu verkefni 
• Fagleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Undirbúningur og stjórnun verkefna
• Áætlanagerð, eftirfylgni og skýrslugerð
• Hönnunarrýni og samræming
• Kostnaðareftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði bygginga eða annarra mannvirkjaframkvæmda. Kostur en ekki krafa um
 menntun í byggingaverkfræði eða tæknifræði
• Mikil og farsæl starfsreynsla af byggingastjórnun byggingaframkvæmda
• Góð kunnátta á office pakkann og einnig önnur forrit við áætlanagerð
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 

Mannverk – Byggingastjóri
Óskum eftir öflugum og reynslumiklum aðila  
í byggingastjórn

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf.  
Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is 

Mannverk ehf | Hlíðasmári 12 201 Kópavogi | Sími 519 7100 | mannverk.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri (ragnhildur@mannverk.is) í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2016.

SÉRFRÆÐINGUR Í 

ÞJÓÐHAGSVARÚÐ

  Fjármálaeftirlitið óskar eftir 
sérfræðingi í teymi þjóðhagsvarúðar 
á greiningasviði.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Hlutverk þjóðhagsvarúðar er að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamarkaði og miðla þeim upplýsingum út 
á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins.  Einnig gerir teymið  tillögur um breytingar á lögum og mótar 
reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd álagsprófa
• Þróun aðferða við mat á kerfisáhættu og mótun þjóðhagsvarúðartækja
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólagráða í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegu. Framhaldsmenntun kostur
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni og gott vald á tölfræði og líkanagerð
• Þekking og reynsla af gerð og framkvæmd álagsprófa æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, ábyrgð og metnaður í starfi

Umsjón með starfinu hafa Bryndís Ásbjarnardóttir forstöðumaður á greiningasviði (bryndisa@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

 
 

Við leitum að 

SVIÐSSTJÓRA 
BÓKHALDSSVIÐS 

Á bókhaldssviði Fjárstoðar starfa 7 öflugir bókarar sem 
annast bókhald fyrirtækja og stofnana af ýmsum stærðum 
og gerðum. Við leitum að leiðtoga fyrir þennan góða hóp. 
 
Helstu verkefni 
 Verkefnastjórnun á bókhaldssviði 
 Þjálfun og leiðsögn starfsmanna 
 Innleiðing og endurbætur á ferlum 
 Gæðastjórnun á bókhaldssviði 
 Úrlausn sérhæfðari verkefna fyrir viðskiptavini 
 Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila og 

endurskoðendur 
 
Hæfniskröfur 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 Löggilding í endurskoðun kostur 
 Skipulagshæfileikar og lipurð í mannlegum 

samskiptum 
 Drifkraftur og skapandi hugsun 
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 

 
Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á umsokn@fjarstod.is. 
 
 

Fjárstoð ehf. 
Smáratorgi 3 
201 Kópavogur 
 
Sími 556-6000 
fjarstod@fjarstod.is 
www.fjarstod.is 
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Háskólatorgi, 3. hæð 
Sæmundargötu 4  
Sími 570 0700  
fs@fs.is  www.fs.is

Félagsstofnun stúdenta veitir stúdentum 

við Háskóla Íslands fjölbreytta þjónustu. 

FS á og rekur Stúdentagarða, Bóksölu 

stúdenta, Kaupfélag stúdenta, þrjá leik-

skóla, veitingasöluna Hámu, Kaffistofur 

stúdenta, Bókakaffi stúdenta og Stúdenta-

kjallarann. Hjá FS starfa um 150 manns.

Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir gjaldkera og launafulltrúa. 
Í starfinu felst reikningagerð, greiðsla reikninga, umsjón með 
launabókhaldi, útreikningur launa, skil launatengdra gjalda og 
samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila.
 
Leitum að nákvæmum og skipulögðum einstaklingi með góða 
þekkingu og reynslu af launabókhaldi, excel kunnáttu og 
þekkingu á kjarasamningum. Þekking á DK bókhaldskerfi æskileg. 
Viðskiptafræðimenntun kostur en ekki skilyrði.
 
 

Áhugasamir sendi póst á starf@fs.is fyrir 24. mars 2016.

Gjaldkeri og launafulltrúi

Markmið sérnáms:
	 	 Efla	hæfni	hjúkrunarfræðinga,	meðal	annars	
	 	 í	þverfaglegu	samstarfi	á	heilsugæslustöð.	
	 	 Móta	viðhorf	og	sýn	til	þjónustu	heilsu-	 	
	 	 gæslunnar	í	komandi	framtíð.
	 	 Veita	nemendum	tækifæri	til	að	rýna	í	og			
	 	 innleiða	gagnreynda	starfshætti	í	daglegu		
	 	 starfi	undir	handleiðslu	lærimeistara	á		 	
	 	 heilsugæslustöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
	 	 Almennt	hjúkrunarleyfi,	BS	gráða		 	
	 	 (lágmarkseinkunn	7).
	 	 Viðkomandi	sé	starfandi	á	heilsugæslustöð.
	 	 Skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	starfi.
	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	er	skilyrði.

Nánari upplýsingar veita: 
	 	 Ragnheiður	Ósk	Erlendsdóttir	hjá	Þróunarsviði		
	 	 HH,	sími:	585-1373	eða	roe@hg.is	

	 	 Guðný	Friðriksdóttir,	framkvæmdarstjóri		 	
	 	 hjúkrunar	HSN,	sími:	4640500	eða		
	 	 gudnyf@hsn.is	

	 	 Unnur	Þormóðsdóttir,	hjúkrunarstjóri	HSU,	
	 	 sími:	432-2160	eða		
	 	 unnur.thormodsdottir@hsu.is	

	 	 Nína	H.	Gunnarsdóttir,	framkvæmdastjóri			
	 	 hjúkrunar	HSA,	sími:	470-3054	eða		
	 	 ninahronn@hsa.is

	

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.	

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	kynningarbréf	þar	sem	fram	
kemur	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	hjúkrunarmenntun	ásamt	
staðfestu	afriti	af	opinberu	starfsleyfi.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.	

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun
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Sérnámsstöður í 
heilsugæsluhjúkrun
Lausar	eru	til	umsóknar	tíu	sérnámsstöður	
hjúkrunarfræðinga	í	heilsugæsluhjúkrun.	Stöðurnar	
eru	sex	við	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(HH),	
tvær	við	Heilbrigðisstofnun	Norðurlands	(HSN),	ein	
við	Heilbrigðisstofnun	Suðurlands	(HSU)	og	ein	við	
Heilbrigðisstofnun	Austurlands	(HSA).	Hver	sérnámsstaða	
er	80%	og	veitist	frá	1.	ágúst	2016	til	eins	árs.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars, 2016.

Um	er	að	ræða	sérnám	í	heilsugæsluhjúkrun	í	samstarfi	við	Háskólann	á	Akureyri.	Námið	samanstendur	af	fræðilegu	
námi	við	Háskólann	á	Akureyri	og	klínískri	þjálfun	á	heilsugæslustöð	hjá	HH,	HSN,	HSU	eða	HSA	undir	handleiðslu	
lærimeistara.	Námið	er	skipulagt	til	eins	árs	og	lýkur	með	diplóma	gráðu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Sækja skal um stöðurnar á Starfatorgi eða á vef viðkomandi stofnana:

	 	 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins	www.heilsugaeslan.is		undir	laus	störf.		Gögn	sem	ekki	er	hægt	
	 	 að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,		
	 	 Álfabakka	16,	109	Reykjavík.

	 	 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	www.hsn.is	undir	laus	störf.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	
	 	 rafrænt	skulu	berast	Þórhalli	Harðarssyni,	mannauðsstjóra	HSN,	Hafnarstræti	99,	600	Akureyri.

	 	 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	www.hsu.is	undir	lausar	stöður.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda		
	 	 rafrænt	skulu	berast	Cecilie	Björgvinsdóttur,	mannauðsstjóra	HSU,	við	Árveg,	800	Selfoss.

	 	 Heilbrigðisstofnun Austurlands	www.hsa.is	undir	laus	störf.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt		
	 	 skulu	berast	Emil	Sigurjónssyni,	mannauðsstjóra	HSA,	Lagarás	22,	700	Egilsstaðir.

VIÐ LEITUM AÐ SNILLINGUM!
Frakt flutningsmiðlun er vaxandi fyrirtæki í flutningum 
milli landa. Áhersla er lögð á að þjónusta fyrirtækisins 
sé fyrsta flokks og að starfsumhverfið sé kraftmikið og 
skemmtilegt.

Fjármálastýring / Bókari
Óskum eftir einstaklingi sem hefur gaman af tölum. 
Við leitum að einstaklingi með viðeigandi reynslu og 
menntun.
Starfið er fjölbreytt og felst meðal annars í umsjón 
með viðskipta-og lánadrottnabókhaldi, yfirumsjón 
með afstemmingum og öllum almennum bókunum í 
færsubækur. Innheimta og samskipti við innlenda og 
erlenda viðskiptavini sem og önnur tilfallandi verkefni í 
samvinnu við framkvæmdarstjóra.

Þjónusturáðgjafi  
í þjónustudeild

Menntunar- og hæfnikröfur
• Tollskóli kostur eða reynsla af tollafgreiðslu
• Góð tölvuþekking
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum

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

Nánari upplýsingar veitir Arnar Bjarnason / 
arnar@frakt.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk.
Umsóknum skal skilað til Arnars í ofangreint netfang
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SAFER, SMARTER, GREENER

Bókari og skrifstofu starfsmaður
DNV GL á Íslandi óskar eftir að ráða bókara til 
starfa á skrifstofu fyrirtækisins í Hafnarfirði. 
 
Starfið sem er bæði krefjandi og fjölbreytt  felur 
meðal annars í sér.

Fjárhaldsbókhald, reikninga gerð, innheimtu, 
greiðslu reikninga, launaútreikninga,  aðstoð við 
skattauppgjör og endurskoðun, símsvörun, inn-
kaup fyrir skrifstofu og önnur almenn og tilfallandi 
skrifstofustörf og aðstoða framkvæmdastjóra við 
daglegan rekstur skrifstofunnar.

Helstu hæfniskröfur eru.
Hafa 5-10 ára reynslu af sambærilegu starfi þar 
með talið mikil reynsla af bókhaldsstörfum, tala 
og skrifa lýtalausa Íslensku, góð ensku kunnátta  
bæði í rituðu og töluðu máli, kostur að hafa gott 
vald á dönsku eða norsku, góða þekkingu á MS 
office (sérstaklega Excel), reynslaaf notkun Ora-
cle er kostur.
 
Viðkomandi kemur til með að starfa í krefjandi 
alþjóðlegu starfsumhverfi á skrifstofu félagsins  í 
Hafnarfirði þar sem fyrir eru 4 starfsmenn.   
Áhersla er lögð á þjónustulipurð, samstarf- 
hæfileka, þægilega framkomu, trúnað og 

faglegan metnað. Reikna þarf með einhverjum 
ferðalögum erlendis vegna þjálfunar.

Ýtarlegri upplýsingar um starfið má finna á hei-
masíður fyrirtækisins https://careers-dnvgl.icims.
com/jobs/6944/administrative-support/job  

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Herbert í síma 
5515150/8678628 eða  
herbert.bjarnason@dnvgl.com

Umsóknafrestur er til og með 18. mars næst-
komandi. Gengið verður frá ráðningu í starfið 
fljótlega. 
 
Umsóknum skal skilað á ensku og verða öll gögn 
meðhöndluð sem trúnaðarmál.
 
Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda á 
herbert.bjarnason@dnvgl.com eða á skrifstofu 
félagsins 
 
DNV GL 
Fjarðargata 13-15, 220 Hafnarfjörður
Merkt „starfsumsókn“
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VAKTSTJÓRI Í AKSTURSDEILD 
Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Rútupróf (D réttindi) 
- Góð íslensku og enskukunnátta 
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
- Geta til að vinna undir álagi 
- Menntun í ferðamálafræði eða sambærilegt er æskileg 
- Þekking á Íslandi og reynsla af ferðalögum innanlands 
- Reynsla af svipuðu eða sambærilegu starfi 

 
 

Helstu viðfangsefni: 
- Stjórnun og samhæfing þjónustu 
- Skipulagning, nýting tækja og mannafla 
- Almenn þjónusta og upplýsingagjöf  
   til viðskiptavina og bílstjóra 
- Ýmis verkefni er lúta að innri starfsemi 

 

 HÓPBÍLAR HF. ÓSKA EFTIR METNAÐARFULLUM VAKTSTJÓRA Í AKSTURSDEILD 
 

Vinnutíminn er frá kl. 06-18 eftir vaktakerfi 
Hópbíla á hverjum tíma. Núverandi 2-2-3,  
unnið aðra hverja helgi. Framtíðarstarf. 

 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda 
á netfangið atvinna@hopbilar.is  

Nánari upplýsingar veita: 
Hildur Guðjónsdóttir 
hildur@hopbilar.is  
eða Ágúst Haraldsson 
gusti@hopbilar.is  

Umsóknarfrestur er til 20. mars nk. 

Hópbílar hf. er eitt stærsta hópferðaþjónustu-
fyrirtæki landsins. Hópbílar veita alhliða þjónustu í 
almenningssamgöngum og ferðaþjónustu.  Hjá 
fyrirtækinu starfa á þriðja hundrað starfsmenn. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Melabraut 18 í 
Hafnarfirði. Hópbílar er umhverfis- og öryggisvottað 
fyrirtæki ISO 14001 og OH SAS 18001. 

 

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
 
 

Leikskólastjóri
 
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við leikskólann 
Dalborg í Fjarðabyggð. Leitað er að kraftmiklum og 
lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn að leiða 
þróttmikið skólastarf og taka þátt í e�ingu 
skólasamfélagsins í Fjarðabyggð. 
 
Dalborg er 4 deilda leikskóli á Eski�rði með um 80 nemendur. 
Leikskólinn er staðsettur í næsta nágrenni við íþróttamiðstöð 
Eski�arðar og er í u.þ.b. kílómetra �arlægð frá grunnskóla 
staðarins, þar sem elsta deild skólans er starfrækt, sem og 
tónlistarskóli og bókasafn. Í skólanum ríkir góður starfandi og 
gott samstarf er við aðra skóla í Fjarðabyggð. Nánari 
upplýsingar um skólann eru á leikskolinn.is/dalborg.
 
Upplýsingar um star�ð og menntunar- og hæfniskröfur 
eru á www.�ardabyggd.is, undir Laus störf.
 
Staðan er laus frá 1. júní 2016. Karlar jafnt sem konur eru hvattir 
til að sækja um star�ð.  Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga.
 
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl. Sótt er rafrænt um 
star�ð á �ardabyggd.is undir Laus störf. Skri�egar umsóknir 
skulu berast skrifstofu Fjarðabyggðar að Hafnargötu 2, 
730 Fjarðabyggð í umslagni merktu „Leikskólastjóri“.
 
Umsóknum skal fylgja ley�sbréf til kennslu og kynningarbréf 
með m.a. greinargóðum upplýsingum um nám og störf, 
faglegum rökstuðningi fyrir ráðningu, frumkvæði á sviði 
fræðslumála og ábendingum á meðmælendur.
 
Þóroddur Helgason, fræðslustjóri, veitir umsækjendum 
nánari upplýsingar í síma 860 8331 eða á 
thoroddur.helgason@�ardabyggd.is.

Fjarðabyggð er �ölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa. 
Starfsmenn hjá sveitarfélaginu eru liðlega 450 talsins, þar af rúmur helmingur 
hjá leik- og grunnskólum. Í Fjarðabyggð eru starfandi sex leikskólar og 
leikskóladeildir sem vinna náið með öðrum mennta- og fræðslustofnunum 
sveitarfélagsins. Uppeldisstefna Fjarðabyggðar byggir á Uppeldi til ábyrgðar og 
ART. Bæjar- og byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóa�rði, 
Neskaupstaður í Norð�rði, Eski�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og 
Stöðvar�örður.
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Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 25. nóvember næstkomandi.

Hringrás óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslufyrirtæki landsins með starfsemi á  
4 stöðum um landið. Starfsmenn eru rúmlega 50 talsins. Hringrás endur-
vinnur brotajárn, málma og dekk og breytir í verðmætt hráefni sem selt er 
á erlenda markaði til endurnýtingar á ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar 
Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.

Vélvirki 
Hringrás hf. leitar að metnaðarfullum og áhugasömum vélvirkja til starfa á verkstæði félagsins í Reykjavík og sinna viðhaldi á tækjabúnaði. 

Helstu verkefni:
• Viðhald á tækjum
• Eftirlit með fyrirbyggjandi viðhaldi

Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en ekki skilyrði
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Helstu verkefni:
• Viðhald sérhæfðra tækja 
• Skurðarvinna á málmum

Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila

Hæfniskröfur:
• Reynsla af málmsuðu æskileg
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.

Helstu verkefni:
• Vinna við pressun á brotajárni
• Vinna á tætara við vinnslu á dekkjum

Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila

Hæfniskröfur:
• Vinnuvélaréttindi 
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Rafsuðumaður/málmiðnarðarmaður
Hringrás hf leitar að metnaðarfullum og áhugasömum starfsmanni til að sinna sérhæfðum verkefnum á verkstæði félagsins í Reykjavík.

Vanur vélamaður
Hringrás hf óskar eftir að ráða vélamann með vinnuvélaréttindi til starfa á starfsstöð félagsins að Klettagörðum 9, Reykjavík.

Umsóknum skal skilað á starf@hringras.is og þeim fylgja stutt lýsing á náms- og starfsferli. Umsóknum skal skilað fyrir 20.mars 2016.

Skrifstofa Alþingis 
óskar eftir starfsmanni á 

ármálaskrifstofu í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Verkefnastjóri 
Fab Lab í Eyjafirði
Verkmenntaskólinn á Akureyri auglýsir eftir 
verkefnastjóra með starfsaðstöðu í væntanlegri Fab 
Lab smiðju í Eyja�rði sem formlega verður opnuð 
haustið 2016.
Starfssvið: 
Verkefni á sviði frumgerðasmíði, kennslu, þjálfunar, 
þróunar og ýmiss konar nýsköpunarverkefna í 
samstar� við skóla, fyrirtæki, nemendur og frum-
kvöðla. 
Helstu verkefni:

Umsjón með rekstri, aðstöðu og tækjum Fab Lab.
Hafa umsjón með og taka þátt í fræðslu og 
þjálfun kennara VMA, SÍMEY og grunnskóla þeirra 
sveitarfélaga sem taka þátt í verkefninu. 
Skipuleggur og annast samstarf við grunnskóla, 
SÍMEY og aðra sem hyggjast nýta aðstöðu Fab 
Lab.
Hefur umsjón með og stýrir innra star� Fab Lab 
Eyja�arðar.
Móttaka gesta í Fab Lab.
Viðhald búnaðar.
Umsjón lagers, sér um  innkaup og endursölu á 
efni.
Kynning á Fab Lab.
Þátttaka í þróunarstar�.
Tekur virkan þátt í star� Fab Lab Íslands.

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í star�.
Færni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði.
Æskilegt er að umsækjandi ha� reynslu af verkef-
nastjórnun/forritun.
Gott vald á íslensku og ensku. 
Ha� færni og getu til að taka þátt í alþjóðlegu 
samstar�.
Mikilvægt er að verkefnisstjóri Fab Lab Eyja�arðar 
ljúki námi í Fab Academy.

Frekari upplýsingar veita: 
Frosti Gíslason frosti@nmi.is og Sigríður Huld 
Jónsdóttir huld@vma.is. Umsóknum skal skila til 
Sigríðar Huldar Jónsdóttur í tölvupósti á netfangið 
huld@vma.is og er einungis tekið við umsóknum 
með þeim hætti, fyrir 4. apríl 2016.
Sjá nánar á starfatorg.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Kranamaður
Þingvangur óskar eftir frábærum kranamanni til að 
vinna á frábærum krana. Um er að ræða öflugasta 
byggingarkrana landsins. Hjá Þingvangi er rekið 

virkt starfsmannafélag.

 Vörubílstjóri
Þingvangur óskar eftir öflugum og áreiðanlegum 
vörubílstjóra vanan vinnu með bílkrana. Hjá Þing-

vangi er rekið virkt starfsmannafélag.

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið kristjan@thingvangur.is og í síma 698 0088.

Kranamaður /
Vörubílstjóri

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa  
um 270 manns en hjá samstæðunni um 500. Dótturfélög Nýherja eru TM Software, 
Tempo og Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Sækja skal um störfin á vef Nýherja. Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2016. Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Einarsson, forstöðumaður 
hugbúnaðar- og sérlausna, thorvaldur.einarsson@nyherji.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í HUGBÚNAÐARÞRÓUN

TÆKNIMAÐUR SAMSKIPTALAUSNA

Helstu verkefni:
>> Nýþróun skýjalausna
>> Forritun, þróun og viðhald á hugbúnaðarlausnum 

Nýherja og viðskiptavina

Helstu verkefni:
>> Uppsetning, breytingar og rekstur á símalausnum  

og samþættingu símakerfa við önnur kerfi
>> Aðstoð við sölu á búnaði og þjónustu sem tengjast 

símalausnum 
>> Öflun nýrra verkefna

Hæfniskröfur:
>> Þekking á kerfisstýringu í Microsoft umhverfi,  

einkum Skype for Business og Exchange
>> Reynsla af IP símkerfum, netkerfum, þjónustuverum 

og tengdum lausnum
>> Menntun í viðeigandi tæknigreinum  

eða upplýsingatækni

Hæfniskröfur:
>> Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi
>> Góð færni í JavaScript, Angular, Java og/eða .NET
>> Reynsla af Agile, Scrum eða DevOps vinnubrögðum
>> Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
>> Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Við leitum að sprækum forritara til að starfa að þróun hugbúnaðar með nýjustu tækni.

Við leitum að tæknimanni til að brúa bilið milli IP símkerfa og Unified Communications 
lausna eins og Skype for Business.

ENDALAUST
NET 

1.000 KR.*

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817 365.is
* Fylgir með völdum tilboðspökkum. 
Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini.  
Nánari upplýsingar á 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaus og áhyggjulaus 
Internetáskrift.

Endalaust

Torfan Humarhúsið óskar eftir  
að ráða starfsmenn í sal

Torfan//Humarhúsið er veitingahús með mikla sögu í miðbæ 
Reykjavíkur. Við leitum eftir duglegu starfsfólki í sal.  
Bæði framtíðar og hlutastarf í boði með sveigjanlegum vöktum. 
Um er að ræða fjölbreytt þjónustustarf bæði í hádeginu og á 
kvöldin.

Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára, duglegur, 
snyrtilegur, ábyrgur og með ríka þjónustulund. 
Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.  

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Umsóknir sendist á  
info@torfan.is

Vantar þig starfsfólk
Bresland hefur milligöngu um að finna og aðstoða við 
ráðningu á starfsfólki frá Póllandi, sjá www.bresland.eu
Vinsamlegast sendu okkur fyrirspurn (á ensku) á  
info@bresland.eu ef þú vilt leita nánari upplýsinga um 
þessa þjónustu. 
Einnig er fyrirspurnum svarað í síma 775 4350.

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

Óskum eftir að ráða
Rafvirkja

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

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

Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                            
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is
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Okkar rannsóknir  
– allra hagur!

Móttöku- og skrifstofustarf
Matís óskar eftir starfsmanni til starfa í almenn móttöku- og skrifstofustörf að Vínlandsleið 12 í Reykjavík.

Starfssvið, í starfinu felst m.a.
•   Símavarsla
•   Móttaka á sýnum, vörum og gestum
•   Almenn skrifstofustörf
•   Ferðapantanir innanlands
•   Pantanir á rekstrar- og rannsóknarvörum
•   Móttaka og yfirferð á kostnaðarreikningum
•   Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•   Góðir samskiptahæfileikar
•   Góð almenn tölvuþekking (Office)
•   Reynsla af Navision kostur
•   Reynsla af bókhaldsvinnu kostur
•   Enskukunnátta skilyrði
•   Snyrtimennska og stundvísi
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Lipurð í mannlegum samskiptum
 

Umsóknarfrestur er til 28. mars 2016

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís  www.matis.is/atvinna

Nánari upplýsingar veitir Hróar Hugoson í síma  422 5027, netfang: hroar@matis.is

Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

Matís  

MARKAÐSSTJÓRI ÓSKAST  
Við hjá Innnes leitum að kraftmiklum og drífandi markaðsstjóra. 
Við erum í sóknarhug og ótal spennandi verkefni bíða. 
Sendu okkur umsókn ef þú ert til í nýjar áskoranir sem takast 
þarf á við með skapandi hugsun og markvissum vinnubrögðum.

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 

í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 

Mörg vörumerki fyrirtækisins eru landsmönnum að 

góðu kunn. Dreifingarmiðstöð og skrifstofur eru staðsettar

við Fossaleyni í Reykjavík.  

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 

farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að ráða 

og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 

metnaði til að ná árangri.  
  

Menntunar- og hæfniskröfur
 •   Menntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða 
 •   Reynsla af markaðsmálum 
 •   Frumkvæði og þekking til að byggja upp árangursríkt 
                og öflugt markaðsstarf
 •   Góð enskukunnátta 
 •   Hæfni í mannlegum samskiptum
 •   Áhugi á mat og matargerð er nauðsynlegur

Starfssvið 
 •   Yfirumsjón með samskiptum við erlenda samstarfsaðila
 •   Uppbygging erlendra vörumerkja (branding)
 •   Markaðs- og kostnaðaráætlanir, framkvæmd og eftirfylgni
 •   Markaðsrannsóknir, þekking á markaði og birtingamál

Innnes ehf | Fossaleyni 21  | 112 Reykjavík | www.innnes.is 

                 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk. 
Umsóknir eingöngu fylltar út á www.innnes.is og sendar ásamt 
ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi.
 
Nánari upplýsingar veitir: Guðný Hansdóttir, mannauðsstjóri, 
sími 530 4000, gh@innnes.is

HÚSGAGNAHÖLLIN 
Reykjavík auglýsir eftir 
sölumönnum í fullt starf 
og hlutastarf um helgar

■ Ef þú er eldri en 20 ára,

■ með brennandi áhuga á hús
gögnum, smávöru og hönnun,  

■ ert góður sölumaður,

■ ert góður í mannlegum  
samskiptum,

■ stundvís og heiðarlegur,

■ vilt vinna á líflegum og  
skemmtilegum vinnustað. 

Sendu þá umsókn á netfangið 
vinna@husgagnahollin.is

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

Öllum umsóknum verður svarað.

Reykjavík  I  Bíldshöfða 20  I  www.husgagnahollin.is
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Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollvörður
Spennandi starf í lifandi umhverfi
Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Í tengslum við ráðningu þarf að 
þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á www.tollur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Kári Gunnlaugsson og Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir, í síma 560-0300.
Umsóknarfrestur er til 29. mars nk.  Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Starf tollvarða felur m.a. í sér:

• Eftirlit með skipum, flugvélum, farþegum og áhöfnum.

• Eftirlit og skoðun vörusendinga og tollskjala.

• Sérhæfðar leitir svo sem í bílum, með  
 gegnumlýsingarbúnaði o.s.frv.

• Greining á áhættu vöru- og farþegaflæðis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun sem má meta til  
 slíks náms.
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góðir greiningarhæfileikar.
• Gott andlegt og líkamlegt atgervi.
• Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Almenn ökuréttindi.
• Hreint sakavottorð.

Reynsla og þekking úr öðrum störfum nýtist vel í starfi tollvarða.  
Háskólamenntun er einnig eftirsóknarverð þar sem í mörgum 
verkefnum er áhersla á greiningarhæfni, talnalæsi, tölfræði, 
skýrslugerð og tölvufærni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi og 
skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. 

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar 
hjá embættinu taka mið af þeim.

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FRAMTÍÐAR STARFSMANN Á SKRIFSTOFU 
OG TVO SUMARSTARFSMENN Í FULLT STARF.

TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda sem erlenda.
TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiða. Nafnið er stytting á „travel experiences“ 
og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.

STARFSMAÐUR Á SKRIFSTOFU

Helstu verkefni:
 • Aðstoð við skráningu ferðahópa
 • Tilboðsgerð
 • Úrvinnsla pantana
 • Samskipti við viðskiptavini
 • Símsvörun
 • Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur
 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
  bæði í ræðu og riti er skilyrði
 • Kunnátta í öðrum tungumálum kostur
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði
 • Reynsla eða menntun í ferðaþjónustu kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
 • Þekking á landafræði Íslands kostur
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð

SUMARSTARFSMENN

Helstu verkefni:
 • Símsvörun
 • Aðstoð við skráningu ferðahópa
 • Tilboðsgerð
 • Úrvinnsla pantana
 • Samskipti við viðskiptavini
 • Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu
 • Unnið annan hvorn laugardag og mögulegar   
  bakvaktir utan hefðbundins vinnutíma

Hæfniskröfur
 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta   
  bæði í ræðu og riti er skilyrði
 • Kunnátta í öðrum tungumálum kostur
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði
 • Reynsla eða menntun í ferðaþjónustu kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
 • Þekking á landafræði Íslands kostur
 • Nákvæm og öguð vinnubrögðVinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá og 

kynningarbréfi í tölvupósti fyrir 20. mars 2016 
á Björgu Dan: bjorg@trex.is og á 
Elínu Hilmarsdóttur: elin@trex.is

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík 
TEL: +354 587 6000 info@trex.is 
www.trex.is  

SPENNANDI STÖRF
UMSJÓNARMAÐUR  

VERKSTÆÐIS 
Vegna aukinna verkefna óskar Köfunarþjónustan eftir 
öflugum umsjónarmanni verkstæðis til starfa.  Okkar 
helstu verkefni eru á sviði iðnaðarköfunar og sérstakra 
verka sem krefjast útsjónarsemi og áræðni á landi. Við 
rekum einnig tækjaleigu með rafstöðvum, loftpressum, 
dælum og fleiru.  Rekstur verkstæðisins mótast af 
þessum fjölbreyttu verkefnum og tengist alls konar 
vinnu, tækjum og verkfærum.

1. STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ
•	 Ábyrgð	á	rekstri	fyrirmyndar	verkstæðis
•	 Umhald	tækja	og	verkfæra	fyrirtækisins
•	 Fjölbreyttar	véla/tækjaviðgerðir

2. HÆFNISKRÖFUR
•	 Menntun	sem	vélvirki,	bifvélavirki	eða	sambærilegt
•	 Reynsla	af	fjölbreyttum	viðgerðum
•	 Reynsla	af	hvers	konar	járnsmíði
•	 Kostur	að	hafa	tölvukunnáttu
•	 Góð	enskukunnátta

3. EIGINLEIKAR
•	 Jákvæðni
•	 Skipulagshæfileikar
•	 Ákveðni	og	sjálfstæði
•	 Frumkvæði	og	útsjónarsemi
•	 Sveigjanleiki

Áhugasamir	sendi	ferilskrá	á	hallgrimur@diving.is.  
Nánari uppl. í s: 893-8303.  
Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega.  
Góð	laun	í	boði	

Byggingamenn athugið
Aflmót byggingafélag ehf óskar að ráða járnamenn og smiði 

vana mótauppslætti. Þurfa að geta hafið störf sem fyrst.  
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes, gsm: 7738877,  
netfang: johannes@aflmot.is.  

Olíubílstjóri í sumarstarf
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra 
til starfa á rekstarsviði í Örfirisey. 

Við leitum að dugmiklum einstaklingum til sumarstarfa 
til að sinna dreifingu og afgreiðslu á eldsneyti til 
viðskiptamanna og á bensínstöðvar Skeljungs. Um er 
að ræða skemmtilegt og fjölbreytt staað ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf við dreifingu.

Starfssvið:
• Dreifing á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum

Hæfniskröfur:
• CE Meirapróf
•• ADR réttindi kostur en ekki nauðsyn
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá sem 
vantar réttindi.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Gísli Jónsson í
síma 444 3059. Umsóknir skulu berast á 
pgj@skeljungupgj@skeljungur.is fyrir 31. mars. 



Það er nóg að gera hjá Ljósleiðaranum enda erum við að undirbúa komu 1000 Megabita 
tenginga fyrir heimilin í haust. Við leitum því að rafiðnaðarmönnum til starfa við að 
afhenda viðskiptavinum okkar Ljósleiðarann eins fljótt og auðið er án þess að slá  
af kröfum um vandaða uppsetningu og að fyllsta öryggis sé gætt.  

Í starfinu felst meðal annars:
- Uppsetning innanhússlagna, jafnt ljósleiðara- sem og smáspennulagna
- Uppsetning búnaðar frá fjarskiptafélagi

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/. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2016. Ef þú vilt forvitnast um starfið sendu þá 
póst á Bryndísi Ernstsdóttur mannauðsráðgjafa á netfangið starf@gagnaveita.is. 

Kíktu á Ljósleiðarann á Facebook!

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 KOMAST 
Í GÆÐASAMBAND?

——  RAFIÐNAÐARMAÐUR

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
starfsmanni í mötuneyti í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

 
 

Við leitum að 

GÓÐUM BÓKARA 
Á bókhaldssviði Fjárstoðar starfa 7 öflugir bókarar sem 
annast bókhald fyrirtækja og stofnana af ýmsum stærðum 
og gerðum. Vegna aukinna verkefna viljum við stækka 
hópinn og leitum að vönum og góðum bókara. 
 
Helstu verkefni 
 Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir viðskiptavini okkar, 

þ.m.t. færsla fjárhags-, viðskiptamanna- og lána-
drottnabókhalds, afstemmingar og reikningagerð 

 Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila og 
endurskoðendur 

 
Hæfniskröfur 
 Reynsla af bókhaldi áskilin 
 Reynsla af DK æskileg en þekking á öðrum 

bókhaldskerfum einnig kostur 
 Vottun sem viðurkenndur bókari kostur 
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
 Þekking á og reynsla af launavinnslu mikill kostur 

 
Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á umsokn@fjarstod.is. 
 
 

Fjárstoð ehf. 
Smáratorgi 3 
201 Kópavogur 
 
Sími 556-6000 
fjarstod@fjarstod.is 
www.fjarstod.is 

 
 

Lífland leitar að starfsfólki í 
eftirfarandi stöður

Tækni og Þjónustudeild:
Lífland leitar að starfsmanni í sölu og ráðgjöf á tækjabúnaði fyrir
landbúnað og ekki skemmir ef viðkomandi hefur þekkingu á 
landbúnaði og tækjum. Lífland selur heildarlausnir á tækjabúnaði 
fyrir alifuglabændur og kúabændur. 
Starfssvið:
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.
• Vinna að úrlausnum verkefna með viðskiptavinum.
• Aðstoða við uppsetningu tækjabúnaðar.
• Utanum hald á varahlutum.
Hæfniskröfur:
• Tæknifræðimenntun kostur.
• Reynsla af sölustörfum.
• Þekking á íslenskum landbúnaði.
• Þarf að vera handlæginn.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision æskileg.
• Þekking á tækniteiknun kostur
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Vöruhús:
Lífland leitar að starfsmanni í fullt starf í vöruhúsi Líflands í 
Brúarvogi
Starfssvið :
• Móttaka og frágangur á vörum í vöruhúsi.
• Tínsla og afgreiðsla á pöntunum
• Almenn lagerstörf
Hæfniskröfur:
• Réttindi á lyftara er kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision er kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 31. mars 2016. 
Nánariupplýsingar veitir Arnar Þórisson í síma: 540-1162.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Umhverfissvið Kópavogsbæjar 
óskar eftir ritara

Helstu verkefni:

· Tekur á móti erindum sem berast deildinni

· Undirbýr, boðar og ritar fundi skipulags-, umhverfis- 
 og samgöngunefndar

· Annast gagnaöflun og frágang fundargerða

· Annast færslu fundargerða á heimasíðu Kópavogsbæjar

· Ritun bréfa og útsending þeirra

· Önnur verkefni

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
 

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016.
 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri í síma 570-1500 eða í tölvupósti 
birgir@kopavogur.is
 

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

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

Ritari skipulags- og byggingardeildar hefur umsjón með afgreiðslu, sér um símavörslu, veitir upplýsingar um 
fyrirliggjandi mál svo og almenna upplýsingagjöf til hönnuða og bæjarbúa. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Stúdentspróf eða sambærileg menntun

· Þekking á skipulags- og byggingarmálum kostur 

· Góð þekking og færni í  Word og Excel

· Sjálfstæði í vinnubrögðum og samviskusemi

·Þjónustulipurð og nákvæmni í vinnubrögðum

Við leitum að verkefnastjóra í framkvæmdadeild Olíuverzlunar Íslands. Í boði er spennandi 
starf í lifandi umhverfi. Starfið veitir ýmis tækifæri til að sýna frumkvæði með það að 
markmiði að bæta starfsumhverfi félagsins fyrir viðskiptavini og starfsmenn.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Hæfniskörfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði 

tæknifræði, byggingafræði eða vélfræði
• Reynsla af verkefnastýringu og skipulagningu 

framkvæmdaverkefna
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Fagmennska og þjónustulund

Starfssvið
• Verkefnastýring og skipulagning 

framkvæmdaverkefna
• Skipulagning og samskipti við þjónustuaðila, 

verktaka, hönnuði og opinbera aðila 
• Umsjón og eftirlit með verkefnum

SPENNANDI STARF 
Í FRAMKVÆMDADEILD
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Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2016. Umsóknir óskast sendar ásamt ferilskrá 
á netfangið verk@olis.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

365.is      Sími 1817

 SUNNUDAGA KL. 19:35NÝR TÍMI

UNDANÚRSLIT

BEIN ÚTSENDING
#igt3 

MIÐASALA 

Á MIDI.IS 

Spennan magnast í Ísland Got Talent. Nú getur þú kosið þitt 
uppáhaldsatriði í símakosningu og átt
möguleika á því að vinna fimm stjörnu sumarfrí til Kanarí. 
Ekki missa af fjörinu á sunnudagskvöld á Stöð 2.

 
 

Við leitum að 

SVIÐSSTJÓRA 
BÓKHALDSSVIÐS 

Á bókhaldssviði Fjárstoðar starfa 7 öflugir bókarar sem 
annast bókhald fyrirtækja og stofnana af ýmsum stærðum 
og gerðum. Við leitum að leiðtoga fyrir þennan góða hóp. 
 
Helstu verkefni 
 Verkefnastjórnun á bókhaldssviði 
 Þjálfun og leiðsögn starfsmanna 
 Innleiðing og endurbætur á ferlum 
 Gæðastjórnun á bókhaldssviði 
 Úrlausn sérhæfðari verkefna fyrir viðskiptavini 
 Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila og 

endurskoðendur 
 
Hæfniskröfur 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 Löggilding í endurskoðun kostur 
 Skipulagshæfileikar og lipurð í mannlegum 

samskiptum 
 Drifkraftur og skapandi hugsun 
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 

 
Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á umsokn@fjarstod.is. 
 
 

Fjárstoð ehf. 
Smáratorgi 3 
201 Kópavogur 
 
Sími 556-6000 
fjarstod@fjarstod.is 
www.fjarstod.is 
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KFC KALLAR –
STARFSMAÐUR Í ELDHÚSI

KFC WZYWA –
PRACOWNIK KUCHNI

Við leitum að skipulögðum, hraustum og framtakssömum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að elda góðan mat og kann vel við sig í eldhúsinu. 

Starfssvið
Yfirumsjón með kjötvörum, svo sem eldamennsku, talningu og 
vörumóttöku. Umsjón með tækjum og tólum ásamt þrifum í eldhúsi.

Hæfniskröfur
• Íslensku- eða enskumælandi
• Metnaður og reynsla skilyrði
• Skipulagshæfileikar
• Geta unnið undir álagi
• 23 ára og eldri

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi umsókn með mynd og 
meðmælum á barbara@kfc.is, á kfc.is/atvinna 
eða á Facebook-síðu KFC á Íslandi.

Szukamy dobrze zorganizowanej, przedsiębiorczej i cieszącej się dobrym 
zdrowiem osoby, która chciałaby gotować smaczne jedzenie i dobrze 
czuje się w kuchni.

Zakres
Główny nadzór nad produktami mięsnymi, m.in. przy gotowaniu, 
inwentaryzacji i przyjmowaniu dostaw. Obsługa maszyn i sprzętu 
oraz sprzątanie kuchni.

Wymagania
• Znajomość islandzkiego i/lub angielskiego
• Ambicja i doświadczenie 
• Zdolności organizacyjne 
• Umiejętność pracy pod presją
• Wiek powyżej 23 lat

Będzie mile widziane, jeżeli kandydaci będą mogli rozpocząć 
pracę od zaraz.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem 
oraz referencjami na adres  barbara@kfc.is, poprzez stronę 
kfc.is/atvinna  lub islandzki fanpage KFC na Facebooku.

Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi 
með hressu samstarfsfólki þar sem nákvæm 
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Starfskjör 
okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ólafsson, sölustjóri fyrirtækjasviðs, í síma 4-300-330 eða í tölvupósti, 
gunnar@netgiro.is og Helga María Helgadóttir, framkvæmdastjóri helga@netgiro.is

Umsóknir óskast sendar á netfangið job@netgiro.is

Menntun á sviði viðskipta og/eða markaðs- og sölumála æskileg
Reynsla og brennandi áhugi á sölustörfum skilyrði
Reynsla af sölu á fjármálaþjónustu eða trygginga er kostur en ekki skilyrði
Reynsla af bankastörfum er kostur
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði

Við leitum að skemmtilegum einstaklingi með góða útgeislun sem er frábær í 
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og hafa öguð 
vinnubrögð.
 
VViðskiptastjóri sinnir sölu og þjónustu til núverandi viðskiptavina ásamt ráðgjöf í 
tengslum við sölu og markaðssetningu. Hlutverk hans er að afla nýrra viðskiptavina 
og kemur hann að markaðssetningu Netgíró til væntanlegra viðskiptavina á 
fyrirtækjamarkaði. Viðkomandi mun taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu á 
fyrirtækjasviði Netgíró og tekur virkan þátt í spennandi átaksverkefnum.

Framtíðin er hér, borgaðu með símanum! Netgíró er ungt tæknifyrirtæki sem hefur það að markmiði að 
bjóða neytendum á Íslandi einfaldan, öruggan og þægilegan rafrænan greiðslumáta sem hægt er að 
nota bæði í verslunum og á netinu.

Hæfniskröfur

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði

Viltu hjálpa okkur að breyta því hvernig 
Íslendingar borga fyrir vörur og þjónustu?          
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Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti 
þann 10. mars 2016 að auglýsa lýsingu að deiliskipulagi  
skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Lýsing að deiliskipulagstillögu felur í sér eftirfarandi;
Markmiðið er að gera deiliskipulag fyrir flugvöllinn og 
mannvirki tengd rekstri hans. Gert er ráð fyrir 6 lóðum á 
svæðinu, einni lóð fyrir þjónustuhús, tvö hús fyrir 
starfsmannaaðstöðu, þrjár fyrir flugskýli ásamt flugvelli, 
þyrlupalli, aðkomuvegi og bílastæðum. 
Lýsing vegna deiliskipulags flugvallar í Skaftafelli ásamt 
fylgigögnum verður til sýnis í ráðhúsi sveitarfélagsins 
Hafnarbraut 27 á opnunartíma frá og með 11. mars til og 
með 29. mars og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is/stjornsysla undir skipulag í 
kynningu.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefin kostur á að gera athugasemdir við lýsinguna. 
Frestur til að skila athugasemd er til 29. mars 2016 og 
skal skilað skriflega á bæjarskrifstofur Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar, Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið 
skipulag@hornafjordur.is

Auglýsing um lýsingu 
deiliskipulags fyrir 
flugvöll í Skaftafelli

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu fólki til framtíðarstarfa við 
vaktstjórn og almenna afgreiðslu á þjónustustöðvum Olís um allt land.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 
áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 
þjónustu við viðskiptavini og annað 
tilfallandi.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, 
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni
í mannlegum samskiptum.

Unnið er á tvískiptum vöktum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi
hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Aðeins er hægt að sækja um störfin
á vefsíðunni olis.is/atvinna.

OLÍS VILL FJÖLGA
Í GÓÐUM HÓPI STARFSFÓLKS

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
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Menntunar- og hæfnikröfur
•  Sérmenntun sem nýtist í starfi 
•  Þekking á Microsoft umhverfi 
•  Microsoft prófgráður eru kostur
•  Þekking og reynsla af O365 er kostur
•  Þekking og reynsla af kerfi srekstri er kostur
•  Þekking og reynsla af notkun SCCM er kostur
•  Þekking og reynsla af netkerfum er kostur
•  Þekking og reynsla af Linux er kostur
•  Frumkvæði, áreiðanleiki og öguð vinnubrögð
•  Jákvætt viðhorf og góð samskiptahæfni

Umsóknarfestur er til og með 21. mars 2016.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Gísli Vilberg Hjaltason, yfi rmaður tölvudeildar í síma 422 3489 og Sigríður 
Indriðadóttir, starfsmannastjóri í síma 422 3338.

Sótt er um starfi ð á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Mannvit óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingatækni til starfa. Tölvudeild Mannvits rekur tölvu- og netkerfi  ásamt 
notendaþjónustu fyrir starfsstöðvar sínar og dótturfélög. Meðal verkefna deildarinnar er kerfi sumsjón, innleiðing nýrra 
lausna, uppsetning notendabúnaðar og almenn notendaþjónusta. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. 
Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs 
starfsfólks með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda. Viðhorfum til verkefna og 
viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
UPPLÝSINGATÆKNI

Bílstjóri með meirapróf
BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikinn og samviskusaman 
bílstjóra með meirapróf á sanddælubíl fyrirtækisins í 
Norðurhrauni í Garðabæ.

Starfið felst í útkeyrslu og afgreiðslu á sandi til viðskiptavina 
fyrirtækisins ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er  
skipulagður, stundvís og handlaginn. Þá þarf viðkomandi einnig 
að vera kurteis og búa yfir ríkri þjónustulund.

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á  
Björn Davíð Þorsteinsson, bjornd@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 
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Um er að ræða starf  hjá deild opinna svæða á skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Deild opinna svæða sér um áætlanagerð, 
hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi opinna svæða og stofnanalóða borgarinnar. 
Meðal verkefna deildar opinna svæða eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald opinna svæða, stofnanalóða, torga, 
almenningsgarða og annara útivistarsvæða og utanhússrýma í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 
12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri opinna svæða.  

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Menntun	í		byggingaverkfræði,	byggingartæknifræði,	lands-

lagsarkitektúr eða sambærileg menntun í tæknigreinum á 
háskólastigi. 

•	 Starfsreynsla	á	sviði	nýframkvæmda	og	viðhalds.
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Skipulagshæfni,	 kostnaðarvitund	 og	 nákvæmni	 í	

vinnubrögðum.  
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.	
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Færni	 í	 notkun	 á	 algengum	 hugbúnaði	 sem	 tengist	

skrifstofustörfum og góð þekking á Word og Excel.
•	 Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald opinna 

svæða.  
•	 Aðstoð	við	gerð	viðhaldsáætlunar.		
•	 Eftirfylgni	 vinnuáætlunar	 viðhalds	 og	 nýframkvæmda	

varðandi verklegar framkvæmdir.
•	 Eftirlit	með	útboðsverkum.
•	 Skráning	 viðhaldsverkefna	 og	 kostnaðarstöðu	 þeirra	 í	

verkbókhald.
•	 Skráning	í	eignavef	Reykjavíkurborgar	og	í	Framkvæmdasjá.			
•	 Verkbókhald,	yfirferð	og	samþykkt	reikninga.	 	
•	 Þátttaka	í	stjórnun	verkefna	og	eftirfylgni	þeirra.
•	 Vettvangsferðir	á	vinnusvæði.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Ólafsson deildarstjóri opinna 
svæða í síma 411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri 
óskast til starfa á skrifstofu framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2016. 
Öllum	umsækjendum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.

Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 manns og er algengt að sama sumarstarfsfólkið 
komi til starfa ár eftir ár. Einnig er talsvert um að ungt fólk hefji störf í sumarafleysingum 
og vinni með skóla á veturna og fari síðan í heilbrigðistengt nám.

Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heimilislegt umhverfi og góðan starfsanda auk 
þess sem lögð er áhersla á faglega þjónustu við heimilisfólkið. Starfsfólki gefst þar 
ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu og kynnast starfi á sviði öldrunar.

Nánari upplýsingar og umsóknar eyðublöð  
má nálgast á heimasíðu Hrafnistu,  
www.hrafnista.is og heimasíðu Talent  
ráðningar & ráðgjöf, www.talent.is

Óskum eftir að ráða í sumar  
í afleysingar fyrir:
• Starfsfólk í umönnun
• Sjúkraliða
• Starfsfólk í borðsal og eldhús

Viltu vinna með okkur í sumar?

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  reykjavík  hafnarfirði  reykjanesbæ

Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu  
í Reykjavík, Hafnarfirði og í Reykjanesbæ 

Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2014-2016

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2014-
2016. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna 
sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í he-
iminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu 
af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu háskóla-
gráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sex virta háskóla: 

•	 Chulalongkorn	University	,	Bangkok,	Thailand	
•	 Duke	University	and	University	of	North	Carolina	at		
	 Chapel	Hill	,	USA	
•	 International	Christian	University	,	Tokyo,	Japan			
•	 University	of	Bradford	,	West	Yorkshire,	England	
•	 University	of	Queensland	,	Brisbane,	Australia	
•	 Uppsala	University	,	Uppsala,	Sweden
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val 
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur 
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki 
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðar-
styrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENT-
SANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYC-
ENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/How-
ToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að finna undir 
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar 
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). 
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 21. apríl til Skrifstofu 
Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108  
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2012-2014

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita 
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skóla-
árin 2012-2014. Styrkirnir verða veittir til náms og 
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu 
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar 
hefur reynslu af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið 
fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á 
samvinnu við sex virta háskóla: 

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. 
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg 
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar, 
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarý-
félaga geta ekki sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar 
hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir 
árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STU-
DENTSANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/
ROTARYCENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/
Pages/HowToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er 
að finna undir World Peace Fellowship. Einnig má 
nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins 
(rotary@rotary.is). Sími 568-2233 (eða í síma 
525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru 
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu 
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 27. apríl til 
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2013-2015

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2013-
2015. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna 
sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í he-
iminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu 
af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu háskóla-
gráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sjö virta háskóla: 

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
Uppsala University, Svíþjóð
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val 
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur 
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki 
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðar-
styrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að finna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENT-
SANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYC-
ENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/How-
ToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að finna undir 
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar 
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). 
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 22. apríl til Skrif-
stofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108 
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn er 
af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 50 styrki 
til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2017-2019. 

Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna, sem 
tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í heiminum og 
eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu af alþjóðastarfi 
auk þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við fimm virta háskóla: 

• Duke University and University of North Carolina at  
 Chapel Hill,USA 
• International Christian University, Tokyo, Japan   
• University of Bradford, West Yorkshire, England 
• University of Queensland, Brisbane, Australia 
• Uppsala University,Uppsala, Sweden
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára náms-
kostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. Rótarý-
hreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. Val íslenska 
umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og könnun á 
námsferli og störfum. Makar, afkomendur og makar af-
komenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. 
Ellefu Íslendingar hafa hlotið friðarstyrki frá því þeir voru 
fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana, umsóknarskil-
mála og umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu 
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/ 
exchange-ideas/peace-fellowships

Einnig má nálgast upplýsingar á heimasíðu  
Rótarýumdæmisins 
http://www.rotary.is/umrotary/verkefni/namsstyrkir/
fridarstyrkir
og síma 568-2233 (eða í síma 543-9216). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að fylla út umsóknareyðublað á netinu,  prenta og 
senda  fyrir 10. apríl ásamt ítarlegu æviágripi, lýsingu á 
markmiði með framhaldsnámi og meðmælum til skrif-
stofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 
108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.

ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  

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

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

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

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

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

auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum

VM-Félag Vélstjóra  
og MálMtækniManna 

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

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um hreinlætisvörur  
 – EES útboð nr. 13610.

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

REKSTRARSTJÓRI
FIMLEIKADEILDAR

Fimleikadeild Stjörnunnar 
leitar að rekstrarstjóra til að 
halda utan um rekstur deildar-
innar á spennandi tímum.

Um er að ræða krefjandi og 
spennandi starf í skemmtilegu og 
fjölbreyttu starfsumhverfi. Innan 
fimleikadeildar er rekið öflugt 
barna, unglinga og afreksstarf og 
innan deildarinnar starfar sterkur 
hópur þjálfara, iðkenda 
og sjálfboðaliða. 

STARFSSVIÐ
— Ber ábyrgð á daglegum rekstri 

og skipulagi deildarinnar

— Mótun og innleiðing stefnu 
fimleikadeildar

— Samskipti við iðkendur, 
sjálfboðaliða og 
fimleikahreyfinguna

— Starfsmannastjórnun

— Samskipti við styrktaraðila

— Skipulagning viðburða, 
markaðsmál og kynningar

HÆFNISKRÖFUR
— Háskólapróf sem nýtist í starfi

— Reynsla af fimleikastarfi

— Framúrskarandi 
samskiptahæfileikar

— Frumkvæði og leiðtogahæfileikar

— Skipulagður og lausnamiðaður

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson 
framkvæmdastjóri UMF Stjörnunnar 
í síma 661-9707.

Umsókn með ferilskrá berist fyrir 
19. mars á johannes@stjarnan.is.

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

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

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

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

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

auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum

VM-Félag Vélstjóra  
og MálMtækniManna 

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

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

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti 
þann 10. mars 2016 að auglýsa lýsingu að deiliskipulagi  
skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Lýsing að deiliskipulagstillögu felur í sér eftirfarandi;
Markmiðið er að gera deiliskipulag fyrir flugvöllinn og 
mannvirki tengd rekstri hans. Gert er ráð fyrir 6 lóðum á 
svæðinu, einni lóð fyrir þjónustuhús, tvö hús fyrir 
starfsmannaaðstöðu, þrjár fyrir flugskýli ásamt flugvelli, 
þyrlupalli, aðkomuvegi og bílastæðum. 
Lýsing vegna deiliskipulags flugvallar í Skaftafelli ásamt 
fylgigögnum verður til sýnis í ráðhúsi sveitarfélagsins 
Hafnarbraut 27 á opnunartíma frá og með 11. mars til og 
með 29. mars og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is/stjornsysla undir skipulag í 
kynningu.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefin kostur á að gera athugasemdir við lýsinguna. 
Frestur til að skila athugasemd er til 29. mars 2016 og 
skal skilað skriflega á bæjarskrifstofur Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar, Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið 
skipulag@hornafjordur.is

Auglýsing um lýsingu 
deiliskipulags fyrir 
flugvöll í Skaftafelli

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Tollvörður Tollstjóri R.vík/Kef.flugv. 201603/394
Sérfræðingur í þjóðhagsvarúð Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201603/393
Rekstrarstjóri Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201603/392
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Hvolsvöllur 201603/391
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201603/390
Sérfr. í lyflækn./geislameðf. krabb. LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201603/389
Yfirlæknir LSH, gæða- og sýkingavarnadeild Reykjavík 201603/388
Sérfr. í kynjaðri fjárlagagerð Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201603/387
Starfsmaður á fjármálaskrifstofu Alþingi Reykjavík 201603/386
Þróunarstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201603/385
Bókasafns- og uppl.fræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/384
Hjúkrunarfræðingar á bráðamótt. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/383
Starfsmaður í eldhús og býtibúr Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201603/382
Fagstjóri kjötmats Matvælastofnun Selfoss/N-land 201603/381
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201603/380
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilbrigðisstofnun Suðurlands S-land/Ak.eyri 201603/379
Hjúkrunarfræðingar LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201603/378
Sjúkraliðar LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201603/377
Hjúkrunarfræðingur LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201603/376
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, gigtar- og alm. lyflækningad. Reykjavík 201603/375
Hjúkrunarfr./hjúkrunarnemar LSH, kvenlækningadeild 21A Reykjavík 201603/374
Líffræðingur/lífeindafræðingur LSH, veirufræðideild Reykjavík 201603/373
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta- og æðaþræðingastofa Reykjavík 201603/372
Hjúkrunarfr. og sjúkral., sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201603/371
Fagstjóri lækninga Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Garðabær 201603/370
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201603/369
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201603/368
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201603/367
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201603/366
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilbrigðisstofnun Austurlands A-land/Ak.eyri 201603/365
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201603/364
Starfsmaður í mötuneyti Alþingi Reykjavík 201603/363
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn á Vesturlandi Vesturland 201603/362
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201603/361
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201603/360
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201603/359
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201603/358
Starfsfólk í sumarstörf Landgræðsla ríkisins Gunnarsholt 201603/357
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201603/356
Lögfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201603/355
Fjármálastjóri Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201603/354
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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
Kirkjugarðar Hafnarfjarðar  

– stækkun til norðurs
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í stígagerð, skjólgirð-
ingu, fráveitulagnir, raflýsingu og yfirborðsfrágans vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda við Kirkjugarð Hafnarfjarðar - 
stækkun til norðurs, 2. áfangi.

Helstu magntölur eru:

• Malbikun stíga 890 m2
• Malarstígar 1.370 m2
• Uppúrtekt 1.260 m3
• Fyllingar og burðarlög 2.100 m3
• Fráveitulagnir 160 m
• Þökulagnir 3.470 m2
• Sáning 245 m2

Útboðsgögn eru afhent í Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar 
Norðurhellu 2 í Hafnarfirði, frá og með þriðjudeginum  
15. mars nk. kl. 13:00. Kostnaður við gögn kr. 5.000.-

Tilboðum skal skila til Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðar 
að Norðurhellu 2 fyrir kl. 11:00, mánudaginn 4. apríl 2016. 
Tilboð verða opnuð sama dag kl. 11:00, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Verklok eru 20. júlí 2016.

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.

 

Iðnmeistarar Athugið  
Útboð á rammasamning 15721 

 „Þjónustu iðnmeistara –  
viðhald og verk“ er í gangi.

Gögnin er að finna www.rikiskaup.is

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar  
á utbodsvefur.is
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20157 Keflavíkurflugvöllur – Fráveitumannvirki 
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið:

Keflavíkurflugvöllur – Fráveitumannvirki 

Útrás – Jarðvinna, lagnavinna og frágangur 
Verkið felst í lagningu fráveituútrásar frá dælu- og hreinsi-
stöð sem er í byggingu og um 700 m í sjó fram. Dælu- og 
hreinsistöð verður við Djúpavík í Sandgerði.  Helstu 
magntölur eru klapparfleygun 1.300 m3, fyllingar 1.430 m3, 
steyptar sökkur 128 stk og 315 mm PE lögn 900 m.

Verki skal að fullu lokið  15. júlí 2016.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is  miðviku-
daginn 16. mars 2016. Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska þriðjudaginn 12. apríl 2015 kl. 
11.00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,  105 Reykjavík. 

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

ÚTBOÐ
JARÐVINNA

Verkið skal vinnast á tímabilinu apríl til september 2016.
Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með mánudeginum 14. mars. 
Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.is

Tilboð verða opnuð föstudaginn 18. mars, kl. 13:00 
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf. 
Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ GOLFKLÚBBS MOSFELLSBÆJAR 
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir tilboðum í jarðvinnu.

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

Staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli í Laugarneshverfi, stofnaður árið 1960. Í skólanum eru um 290 nemendur í 7.-10. bekk. Við skólann er 
starfrækt Tungumálaver á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sem sinnir ráðgjöf og kennslu í norsku, pólsku og sænsku. 
Laugalækjarskóli tekur þátt í Grænum skrefum Reykjavíkurborgar, verkefninu Heilsueflandi skóli og hefur þegið boð um að gerast 
réttindaskóli UNICEF.  Skólinn hefur um árabil verið í samstarfi við Háskóla Íslands og Háskólann í Þrándheimi um menntun og þjálfun 
kennaranema. Gott samstarf er við félagsmiðstöðina Laugó sem staðsett er í húsnæði skólans.
Einkunnarorð skólans eru virðing, eldmóður og gleði og stefnt er að því að byggja upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga.  
Áhersla er lögð á þverfaglega verkefnavinnu, námsmöppur nemenda, markvissa ígrundun þeirra um eigið nám, öfluga stuðningskennslu 
og leiðandi uppeldi. Í starfsmannahópnum er ríkur umbótavilji og hefð er fyrir lýðræðislegri skólaþróun og samvirkri forystu starfsmanna. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, metnaðarfulla skólasýn og einlægan 
áhuga á menntun og velferð unglinga. 

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

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,  

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

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

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

skólastarfi.
• Forystu- og stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

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



Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Lundur 3 Kóp. íb. 101

Mánatún 2 Rvk. Íb. 102

Opið hús í dag kl. 13:30-14:00 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Falleg og rúmgóð 3ja herb. 120,9 fm. lúxus íbúð á 1. hæð.  Þvottahús 
innan íbúðar og verönd út af stofu.  Stæði í bílahúsi fylgir. 
Verð kr. 49,9 millj.  Íbúðin er til sýnis í dag kl. 13:30-14:00. Uppl. 
Runólfur viðsk.fr. lögg.fast á Höfða s. 8927798.  runolfur@hofdi.is

Í dag á milli kl 14:00 – 14:30 verður til sýnis mjög góð 102,4 fm 3ja 
herbergja íbúð við Mánatún 2 í Reykjavík ( Bjalla 102 )  Íbúðin er á 
jarðhæð í álklæddu fjölbýli og skiptist í parketlagt hol með skápum, 
þvottaherbergi, rúmgóðar stofur með útgang út á skjólgóða suður-
verönd, eldhús með góðri innréttingu og tækjum, 2 svefnherb. , 
flísalagt baðherb. og tvær geymslur.   Gott viðhald er á húsi að innan 
sem utan. Verð kr. 39,5 millj. 
Upplýsingar veitir á Höfða Brynjar s: 698-6919 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Til leigu hæð í góðu atvinnuhúsnæði við Mörkina 6. Hæðin 
er 182,9 fm. að stærð og er á 2. hæð. Næg bílastæði eru við 
húsið og góð aðkoma. Upplýsingar veittar í síma 562-4250 
eða hjá Kristínu  í síma 893-4248.

TIL LEIGU – Mörkin – Reykjavík

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Fullbúið húsnæði óskast til leigu fyrir 
aðalstöðvar VINNUEFTIRLITS RÍKISINS 

 
20285 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu hús-
næði fyrir Vinnueftirlit ríkisins. Umsjónaraðili er Framkvæmda-
sýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, 
fullbúið til notkunar án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og í góðum 
tengslum við helstu umferðaræðar. Einnig gott aðgengi og næg 
bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 1560 fermetrar og er 
að lang mestu leyti um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði, 
þó með nokkrum kennslurýmum.  

Frekari upplýsingar um kröfur sem húsnæðið skal  uppfylla 
verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
föstudaginn, 11.mars 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs, stærðar húss, aðkomu að því og skipulags út frá fyrir-
hugaðri starfsemi, afhendingartíma, staðsetningar og fjölda 
bílastæða.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20285 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 31. mars 2016 en svarfrestur er til 
og með 4. apríl 2016.

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand, staðsetning 
húsnæðis og leiguverð, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 
105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 7. apríl 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20285 – Leiga á húsnæði fyrir VINNU-
EFTIRLIT RÍKISINS - Nýtt húsnæði fyrir aðalstöðvar. 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar:

• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða  
 (ef við á)
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag (ef við á)
• Önnur atriði eftir tegund verkefnis

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, er hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi á Seltjarnarnesi.

	 1.	 Miðbraut	34
  Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness  
  samþykkti þann 16. febrúar og Bæjarstjórn þann  
  24. febrúar 2016 að auglýsa tillögu að breytingu  
  á deiliskipulagi Vesturhverfis vegna lóðarinnar  
  nr. 34 við Miðbraut. Í breytingunni felst að setja  
  má valma þak á húsið með hæð á mæni 2,5 m.  
  Skilmálar eru að öðru leiti óbreyttir.  

Tillagan mun liggja frammi á 1. og 2. hæð skrifstofu 
Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 2 virka daga kl. 
8:20 - 14:00, frá 14. mars 2016 til og með 2. maí 
2016. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, 
www.seltjarnarnes.is, undir liðnum skipulagsmál. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugas-
emdum við tillöguna skal skila skriflega til Þjónustu-
vers Seltjarnarnesbæjar merkt, b.t. skipulagsfulltrúa, 
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is, eigi síðar 
en 2. maí 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnesi, 12. febrúar 2016
Skipulagsfulltrúi á Seltjarnarnesi

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulag á Seltjarnarnesi

seltjarnarnes.is

Opið hús sunnud. 13. mars  frá kl: 15.00 til 15.30, íbúð 01-04

Dalsás 6b 
Glæsileg 125 fm. 5 herb. íbúð með glæsilegu 

útsýni, stæði í bílageymslu og sér garði

OPIÐ HÚS

Þar verður til sýnis glæsilega innréttuð falleg fimm herbergja íbúð með 
fjórum svefnherbergjum, rúmgóðri stofu og fallegu eldhúsi, flísalögðu 
baðherbergi með sturtu og baðkari.  Þvottarhús innan íbúðar.  Stæði í 
lokaðri bílageymslu, með sér geymslu innaf stæðinu.  Björt og vönduð 
íbúð með skemmtilegu skipulagi og glæsilegu útsýni.  Verð: 44,5 millj.  
Heiðar verður á staðnum og sýnir áhugasömum.  
Uppl. í s: 693 3356 eða heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Heiðar
Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

 
Afar stílhreint og fallegt hús þar sem ekkert hefur 
verið til sparað í efnisvali og hönnun.
Samtals 352,1 fm, þar af er bílskúr 40,3 fm
Lóð er yfir 1000 fm
Fyrir liggur teikning af um 150 fm glæsilegri stækkun 
sem samþykkt var fyrir
nokkrum  árum, en sækja þyrfti um byggingarleyfi.
Stórglæsilegar bjartar samliggjandi stofur 
með fallegu útsýni
Hjónasvíta og 4 barnaherbergi
Samtals 4 mjög vönduð baðherbergi
Marmari og massíft eikarparket á gólfum.
Stór tvöfaldur bílskúr með mikilli lofthæð

Er með til sölu einbýli 
í algjörum sérflokki á góðum stað 

á Flötunum í Garðabæ

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

- með þér alla leið -  

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

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

31,9 millj.Verð:

Rúmgóð 72 fm 2ja herbergja íbúð

á 1.hæð með sér verönd

Snyrtileg eign og gott skipulag

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Steypt hús byggt árið 1988

Vesturgata 53B
OPIÐ HÚS 

mánudaginn 14.mars kl: 17:00 til 17:30

Vantar þig starfsfólk
Bresland hefur milligöngu um að finna og aðstoða við 
ráðningu á starfsfólki frá Póllandi, sjá www.bresland.eu
Vinsamlegast sendu okkur fyrirspurn (á ensku) á  
info@bresland.eu ef þú vilt leita nánari upplýsinga um 
þessa þjónustu. 
Einnig er fyrirspurnum svarað í síma 775 4350.



Garðatorg 2
210 GARÐABÆR

LIND Fasteignasala og ÞG-VERK 
kynna: Nýjar glæsilegar íbúðir að 
Garðatorgi 2.

Stórir gluggar, aukin lofthæð, 
fallegt útsýni og rúmgóðar svalir. 
Sérsmíðaðar innréttingar og skápar 
frá Trésmiðju GKS. Bílastæði í bílak-
jallara. Svalalokanir fylgja á öllum 
svölum þar sem hægt er að koma 
þeim fyrir.

Frágangur íbúða verður veglegur 
og vandaður,íbúðum verður skilað 
fullbúnum, án gólfefna, fyrir utan 
gólf í baðherbergjum og þvottahú-
sum sem verða flísalögð. 

Frá 32.900.000

STÆRÐ: 73-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Lækjargata 14
220 HAFNARFJÖRÐUR

Sjarmerandi og tignarlegt einbýlishús við rætur 
hamarsins í Hafnarfirði með útsýni yfir tjörnina. 
Húsið er á tæplega 1200 fm lóð.

STÆRÐ: 180 fm EINBÝLI       HERB: 5

51.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

Ný fullbúin íbúð tilbúin til afhendingar. Sér 
bílastæði í bílakjallara. Sér inngangur af svölum. 
Eignin stendur við 18 holu golfvöll GKG og stutt 
er í alla helstu þjónustu. 

STÆRÐ: 91 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    13. mars 13:30 – 14:00

Kjarrvegur 9
108 REYKJAVÍK

Einstaklega fallegt 5 herbergja parhús, með 
bílskúr,  á eftirsóttum stað í Fossvogi. 4 svef-
nherbergi, 2 baðherbergi, glæsileg stofa með 
arin. Heitur pottur og fallegur garður. 

STÆRÐ: 213 fm PARHÚS      HERB: 5

77.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sóltún 28
105 REYKJAVÍK

Mjög vel staðsett íbúð á annarri hæð í rólegu 
fjölbýlishúsi með lyftu. Íbúðin er með suðvestur-
svölum. Stutt er í alla þjónustu og eina helstu 
náttúruparadís Reykjavíkur, Laugardalinn.

STÆRÐ: 84 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    15. mars 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    13. mars 16:00 – 16:30

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Í námi til lögg.fasteignasala

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is



trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafræðin-
gur - löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi 
til löggildingar fasteig-
na-fyrirtækja og skipasölu.

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi 
til löggildingar fasteig-
na-fyrirtækja og skipasölu.

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.

Skeljagrandi 3
Opið hús fimmtudaginn 17.mars  
kl. 17:30-18:00.

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
79,9 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt 28,3fm 
sérstæði í bílageymslu. Snyrtilegt fjöl-
býlishús í vesturbænum. Verð 31,5mkr.

Sæbólsbraut 23
Opið hús þriðjudaginn 15.mars  
kl. 17:30-18:00

Fallegt og vel skipulagt 181,8 fm 
endaraðhús á tveimur hæðum að 
meðtöldum 22,7 fm innbyggðum bílskúr. 
Skemmtileg og vel staðsett eign 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
Verð 52,9mkr

Opið hús miðvikudaginn 16.mars kl. 17:30-18:00.
Falleg 3ja herbergja 89,9 fm íbúð í Rimahverfi í Grafarvogi. 
Íbúðin er með sérinngangi. Stæði í bílageymslu fylgir.  
Verð 32,9 mkr

Opið hús miðvikudaginn 16.mars kl. 18:00-18:30
Glæsileg og björt 5 herbergja 137,4 fm íbúð á besta stað í 
Grafarholti. Íbúðin er með stórum palli, rúmgóðum herbergjum 
og stæði í bílskýli. Verð 43,9 mkr.

Opið hús fimmtudaginn 17.mars kl. 17:30-18:00.
Falleg og töluvert standsett 54,9fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
litlu fjölbýlishúsi við Hringbraut í vesturbænum. Verð 22,9 mkr.

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  FIMMTUDAG

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS  FIMMTUDAG

Berjarimi 28 Marteinslaug 14 Hringbraut 99

Prent- og auglýsingafyrirtæki til sölu

…góður punktur

Fasteignasalan Ás er með til sölu fyrirtækið FRUM, Grensásvegi 
12A. Frum, sem stofnað var árið 2003 sérhæfir sig í hönnun, 
prentun, auglýsingagerð o.m.fl. Fyrirtækið er í eigin húsnæði og 
er bæði rekstur og húsnæði til sölu, saman eða sitt í hvoru lagi. 
Ekkert áhvílandi, öll tæki og tól eru í eigu fyrirtækisins, engin tæki 
eru í kaupleigu. Húsnæðið er 130 fm á jarðhæð. Góð aðkoma.

Stöðug viðskipti, löng og farsæl viðskiptasaga.  

Gott húsnæði. Góð staðsetning. Góð tæki.
Gott verð. Ekkert áhvílandi. Nú er tækifærið!
Áhugasamir hafi samband við Eirík Svan Sigfússon  
hjá Ás fasteignasölu, sími 520 2600, GSM 862 3377.

Ás fasteignasala • Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarfirði • Sími 520 2600
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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. 

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.



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

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

HRINGBRAUT 57 – 101 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. MARS KL. 17:00 – 17:30
• Mikið endurnýjuð 52 fm, 2ja herbergja íbúð nálægt Háskóla Íslands og miðbæ Reykjavíkur.
• Íbúðin er í kjallara og er ósamþykkt.  Nýlegir gluggar og gler.  Endurnýjað dren.
• V. 22,5 millj.

BLÁHAMRAR 2 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. MARS KL. 14:00 – 14:30
• Falleg og björt 2ja herbergja, 65 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi.
• Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.  Snyrtilegt hús og sameign.
• Hús klætt að mestu með áli og bárujárni.  Fallegt útsýni til vesturs.
• V. 26,3 millj.

SKIPHOLT 11-13 - 105 RVK
• Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
• Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
• Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum sem eru 30-70 fm og rúmgóðar.
• Lyfta er í húsi. Sérmerkt bílastæði með íbúðum.
• LAUSAR TIL AFHENDINGAR APRÍL 2016.
• Verð. 67,9 – 69,9 millj.  

SMÁRARIMI 70 – 112 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN !
• Afar glæsilegt og vandað 342 fm einbýlishús með aukaíbúð á útsýnisstað í Grafarvogi.
• Í húsinu eru 5 svefnherbergi og 3 baðherbergi.  Tvöfaldur bílskúr.
• Aukaíbúðin er 2ja herbergja, alls 65 fm.  
• Falleg og viðhaldslétt lóð. Næg bílastæði.
• V. 130 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. 

BERGSTAÐASTRÆTI 65  -  101 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. MARS KL. 14:00 - 14:30.
• 123,5 fm. 4ra herb. 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, gler og gluggar nýlega endurnýjað.
• V. 49,9 millj.

ASPARFELL 12 – 111 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN  12. MAR FRÁ KL. 14.00 – 14.30
• Opin og björt 148,2 fm, 5 herb íbúð
• Eign á tveim hæðum.
• Þar af 18,6 fm bílskúr.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 34,9  millj. 

SOGAVEGUR 192 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. MAR FRÁ KL.13.00 – 13.30
• Snyrtileg 139,2 fm eign á tveim fastanr.
• Sérinngangur og bílskúr.
• Nýlegt eldhús.
• Stutt í þjónustu.
• V. 31,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

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

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

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi- Tvö baðherbergi 

Einstakar stofu með útgengi á svalir

Línakur 1C

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

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

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning

Gnoðarvogur 64

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ 
5 herbergja 217 fm - Tvöfaldur bílskúr 
Glæsilegur garður með palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð þar sem vandað 
hefur verið til verka á við góða götu í Ásahverfinu 
í Garðabæ 

Steinás 1

Verð : 95,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Björt og falleg íbúð á annarri hæð á frábærum 

stað við Nóatún. Herbergin eru fjögur, 

tvær stofur og tvö svefnherbergi 

Eignin er skráð 82,8 fm, þar af er geymsla 8,8 fm 

Eignin er laus við kaupsamning

Nóatún

Verð : 31,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

.

 Kríuhólar 4 

Verð : 26,7 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13.mars kl.13:30-14:00

Þriggja herbergja íbúð á 3 hæð í lyftublokk, 

alls 79 fm + geymsla. Gott viðhald á húsi sem er 

álklætt og með nýju teppi á stigagangi 

Ný eldhúsinnrétting og tæki. Eikarparket á stofu og 

herbergi Innrétting f þvottavél og þurrkara á WC 

Stutt á leikvelli, leikskóla, verslanir og þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:  

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

3ja herbergja íbúð á vinsælum stað 

Efri hæð í tvíbýli 

Suðursvalir 

Njörvasund

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laust til afhendingar stórt einbýlishús með 

tveimur aukaíbúðum 

64 fm bílskúr með mikilli lofthæð 

Samtals 387,9 fm þar af er 61,4 fm íbúð og 

103 fm íbúð á sér fastanr.

Sævangur 6

Verð : 86,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma  773 6000

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

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 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

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm. Einstök 
útsýnis endaíbúð á efstu hæð. Vandað hefur verið 
til hönnunar, efnisvals og vinnu Edda Ríkarðsdóttir 
innanhúshönnuður Innréttingar sérsmíðaðar, 
granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni 
Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma 845 8958

Falleg 80,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

í litlu fjölbýli

Suðursvalir, möguleiki á að ganga 

inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar 

Gnitakór 5

Verð : 79,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma  773 6000

.

Strandvegur 26

Verð : 35,9 millj.

    
OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13.mars kl.15:30-16:00

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi

Stærð 93,8 fm

Stæði í bílageymslu

Verönd út frá stofu

Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

sunnudaginn 13.mars kl.14:00-15:00

OPIÐ HÚS

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

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

- 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



161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi- Tvö baðherbergi 

Einstakar stofu með útgengi á svalir

Línakur 1C

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

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

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning

Gnoðarvogur 64

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ 
5 herbergja 217 fm - Tvöfaldur bílskúr 
Glæsilegur garður með palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð þar sem vandað 
hefur verið til verka á við góða götu í Ásahverfinu 
í Garðabæ 

Steinás 1

Verð : 95,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Björt og falleg íbúð á annarri hæð á frábærum 

stað við Nóatún. Herbergin eru fjögur, 

tvær stofur og tvö svefnherbergi 

Eignin er skráð 82,8 fm, þar af er geymsla 8,8 fm 

Eignin er laus við kaupsamning

Nóatún

Verð : 31,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

.

 Kríuhólar 4 

Verð : 26,7 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13.mars kl.13:30-14:00

Þriggja herbergja íbúð á 3 hæð í lyftublokk, 

alls 79 fm + geymsla. Gott viðhald á húsi sem er 

álklætt og með nýju teppi á stigagangi 

Ný eldhúsinnrétting og tæki. Eikarparket á stofu og 

herbergi Innrétting f þvottavél og þurrkara á WC 

Stutt á leikvelli, leikskóla, verslanir og þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:  

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

3ja herbergja íbúð á vinsælum stað 

Efri hæð í tvíbýli 

Suðursvalir 

Njörvasund

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Laust til afhendingar stórt einbýlishús með 

tveimur aukaíbúðum 

64 fm bílskúr með mikilli lofthæð 

Samtals 387,9 fm þar af er 61,4 fm íbúð og 

103 fm íbúð á sér fastanr.

Sævangur 6

Verð : 86,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma  773 6000

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

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 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

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm. Einstök 
útsýnis endaíbúð á efstu hæð. Vandað hefur verið 
til hönnunar, efnisvals og vinnu Edda Ríkarðsdóttir 
innanhúshönnuður Innréttingar sérsmíðaðar, 
granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni 
Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma 845 8958

Falleg 80,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

í litlu fjölbýli

Suðursvalir, möguleiki á að ganga 

inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar 

Gnitakór 5

Verð : 79,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma  773 6000

.

Strandvegur 26

Verð : 35,9 millj.

    
OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13.mars kl.15:30-16:00

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi

Stærð 93,8 fm

Stæði í bílageymslu

Verönd út frá stofu

Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

sunnudaginn 13.mars kl.14:00-15:00

OPIÐ HÚS

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

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

- 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



Einingar A, Svefn- og setustofu- 
einingar (samtals 18 einingar)
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (11 einingar, 3X9,7m) 22 herbergi, 
inngangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar. Hvert 
herbergi er með sér baðherbergi með sturtu (raf-
magnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur fylgir 
með þ.e. milli svefnrýmis og annars íverurýmis. Ýmis 
búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, sængurbún-
aður og tilheyrandi búnaður í herbergjum. Auk þess 
fylgir  búnaður í setustofu. Einnig eru í þvottaher-
bergi u.þ.b 6 þvottavélar og þurrkarar, í inngangi er 
sameiginleg hreinlætisaðstaða og vinnufatageymsla. 
Til viðbótar eru 2 sjálfstæðar herbergjaeiningar  
(3x7,4m) með baði, eldhúskrók og  ásamt innan-
stokksmunum

Einingar C, Eldhús og borðstofu 
einingar  (samtals 11 einingar).
Eldhúseiningar  (4 einingar 3x9,7m) með öllum búnaði  
m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, kælar og 
frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis- og 
vinnufatnaðareining (2 einingar 2,6xm) 

Einingar B, Svefn og setustofu- 
einingar (16 einingar).
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (10 einingar, 3X8,6m) 20 herbergi, inn-
gangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar.   
Hvert herbergi er með sér baðherbergi með sturtu 
(rafmagnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur 
fylgir með þ.e. milli svefnrýmis og annars íveru-
rýmis. Ýmis búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, 
sængurbúnaður og annar tilheyrandi búnaður í her-
bergjum. Ýmiskonar búnaður í setustofu fylgir með. 

Einnig eru í þvottaherbergi u.þ.b 6 þvottavélar og 
þurkarar, í inngangi er sameiginleg hreinlætisaðstaða 
og vinnufatageymsla.

Einingar E, Kaffi og vinnufataeiningar; 
(4 einingar 3x8,6m) 
fyrir kaffi og vinnufatnað starfsmanna.

Einingar D, Skrifstofueiningar (samtals 6 einingar)
Skrifstofueiningar  (4 einingar 3x9,7m) með búnaði og (2 einingar 3x7,4m). 
Skrifstofueiningarnar eru með sjálfstæðu loftræstikerfi. 
Þessar einingar geta einnig nýst sem svefneiningar (2 herbergi í hverri einingu)

Til sölu í Vinnubúðir - um er að ræða 55 einingar

Öllum einingunum fylgja kaplar og annar tengibúnaður (töflur og kaplar), einnig er nokkuð af 
sökkuleiningum úr timbri ásamt ýmiskonar aukabúnaði eins og ljóskösturum, stigaeiningum o.fl.

Verð: Tilboð í hvern hluta (A,B,C,D,E) eða allar einingarnar.  
Við tilboðsverð bætist virðisaukaskattur. Málsetning eininganna er c.a. utanmál þeirra.

Upplýsingar veita Óskar í síma 8426500 og /eða Magnús í síma 6990775.

Einingar A

Einingar C

Einingar B

Einingar E

KAUPSYSLAN.ISKAUPSYSLAN@KAUPSYSLAN.IS

· Landið er samtals 58 hektarar, þar af er  
   Berufjarðarvatn 15 hektarar. 
· Fasteignir eru samtals 1015,2 m2 að stærð. 
· Nítján herbergja hótel ásamt innbúi,  
   tækjum og tólum. 
· Sex smáhýsi með verönd. 
· Starfsmannahús. 
· Gott tjaldsvæði með þjónustuskála,  
   rafmagni, leiktækjum og minigolfi.

Verð: 120.000.000 kr.

Hótel 
BJARKALUNDUR
– elsta sveitahótel landsins

Nóatún 17 - 105 Reykjavík - Sími: 5711800

JÚLÍUS JÓHANNSSON
Sölumaður fasteigna 

Sími 823 2600

JÓHANNES E. LEVY
Sölumaður fasteigna

Sími 823 2500

MONIKA HJÁLMTÝSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali

Sími 823 2800


