
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

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

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða  

sambærilegt nám
• Áhugi og þekking á framleiðslu
• Áhugi og þekking á gæðamálum
• Reynsla af stjórnun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Góð tungumálakunnátta, bæði íslenska og enska

Norðurál leitar að öflugum einstaklingi í starf deildarstjóra 
framleiðslustýringar steypuskála. Um er að ræða krefjandi 
starf þar sem samskiptafærni, vönduð vinnubrögð og 
frumkvæði fá að njóta sín.  

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk. 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á  
www.nordural.is. Nánari upplýsingar um  
starfið veita Ólafur Arnar Friðriksson, 
framkvæmdastjóri steypuskála, og Valka 
Jónsdóttir starfsmannastjóri í síma 430 1000. 

Öllum umsóknum verður svarað  
og trúnaði heitið. 

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

DEILDARSTJÓRI FRAMLEIÐSLU- 
STÝRINGAR STEYPUSKÁLA 

STARFSSVIÐ:
• Móttaka pantana og uppsetning áætlana
• Gagnavinnsla og greining framleiðslufrávika 
• Samskipti við viðskiptavini
• Framsetning og eftirfylgni langtímaáætlana
• Þróun framleiðsluferla
• Eftirfylgni öryggismála

Regional Sales Manager

Controlant is an Icelandic high-tech company 

that offers solutions for real time monitoring of 

perishable goods. 

The customer portfolio extends to international 

leaders in the pharmaceutical and food sectors and 

has been implemented in numerous contries across 

continents.

The solutions and products are designed with 

wireless technology, software and a centralized 

cloud system all of which the company has 

developed in the last years.

Controlant is at the center of several important 

technology trends such as IoT / M2M as well as 

gathering all data on a Cloud allowing Big Data 

Analysis.

For more information please visit                    

www.controlant.com

Further information will be provided by Torfi Markusson (torfi@intellecta.is) or Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is)              
at tel +354 511 1225. Applications should be submitted at www.intellecta.is and accompanied by a CV and coverletter.        
Applications are due by March 29 2016. All applications and inquires are confidential.

Qualifications and experience:

•	Previous	success	in	international	sales	management

•	Experience	in	selling	value	adding	services

•	Knowledge	of	the	pharmaceutical	industry	is	an	advance

•	Know-how	and	connections	in	cold	chain	management	is	
an	advance

•	Examples	of	serving	regulated	industries	are	beneficial

•	Knowledge	of	Software	as	a	Service	(SaaS)	models	

•	Fluent	English	is	mandatory	and	other	languages	valuable

•	Ability	to	motivate	and	maximize	results	of	partners	and	
coworkers

•	Good	teamworking	spirit	and	positive	attitude

•	Continuous	improvement	mindset	

Role and responsibilities:

•	Responsibility	and	accountability	for	
geographical	areas

•	Management	of	partners	and	resellers

•	Direct	sales	as	well	as	supporting	representatives		

•	Contract	and	price	negotiations

•	Management	of	sales	pipelines	and	forecasting	

•	Finding	opportunities	for	growth	and	market	
penetration

•	Managing	and	attending	exhibitions	and	events

•	Frequent	international	travel

Controlant	is	searching	for	an	experienced	sales	professional	to	join	the	Controlant	team	to	
further	enhance	the	already	fast	growing	international	business	side	of	the	company.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Iceland Travel leitar að jákvæðum orkuboltum með 
áhuga og þekkingu á Íslandi sem ferðamannastað

Hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu
- Góð landafræðikunnátta og reynsla af ferðalögum innanlands
- Skipulagshæfni, nákvæm vinnubrögð og frumkvæði í starfi
- Jákvætt viðhorf, rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
- Geta til að vinna undir álagi 
- Mjög góð tölvukunnátta og tölvulæsi
- Mjög gott vald á íslensku og ensku og helst þriðja tungumáli, svo sem frönsku, spænsku eða ítölsku  

Um er að ræða fjölbreytt verkefni, svo sem ráðgefandi sölu, rekstur ferða, verkefnastjórnun og bókanir. 
Óskað er eftir fólki bæði í tímabundin störf og framtíðarstörf.

Gildi Iceland Travel eru FRUMKVÆÐI, SVEIGJANLEIKI og FAGMENNSKA.

Umsóknir með ferilskrá berist fyrir 30.mars n.k. á rafrænu formi á umsoknir@icelandtravel.is
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.

Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á Íslandi á sviði móttöku og þjónustu við erlenda ferðamenn og á sviði 
ráðstefnuþjónustu og hvataferða. Hjá Iceland Travel er mannauður lykilþáttur í starfseminni og mikið er lagt upp úr 
þekkingardreifingu og uppbyggilegum starfsanda. Starfsmenn eru um 180 talsins, flestir með háskólamenntun eða 
mikla reynslu af ferðaþjónustu. Fyrirtækið er partur af Icelandair Group.

Stjórnandi upplýsingatæknimála

Starfssvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi 

upplýsingatæknimála
• Stefnumótun og áætlanagerð 

upplýsingatæknimála
• Þróun og innleiðing nýjunga í upplýsinga-  

og tæknimálum
• Samskipti við hýsingaraðila
• Samskipti, tilboðs- og samningagerð við birgja

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun 

upplýsingatæknimála
• Þekking og reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
• Þekking og reynsla af þróun upplýsingatækni
• Hæfni og þekking til að innleiða nýjungar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Hæfni í ræðu og riti, á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná  

árangri í starfi

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

Karlar jafnt sem konur er hvött til að sækja um starfið. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Strætó bs. leitar að reynslumiklum einstaklingi til að stýra upplýsingatæknimálum félagsins.   
Viðkomandi ber ábyrgð á þjónustu, rekstri og þróun upplýsingatæknikerfa Strætó í samræmi við 
stefnu félagsins. Starfið hentar framsýnum og metnaðarfullum einstaklingi.  

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna þar sem starfa um 300 manns sem 
mynda sterka liðsheild. Strætó bs. er byggðasamlag, í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
sem hefur það meginmarkmið að veita viðskiptavinum góða þjónustu með öflugu og víðtæku leiðarkerfi 
og gefa þeim kost á að komast leiðar sinnar á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 



We are looking for a Technical Writer to produce high-quality documentation that 
contributes to the overall success of our products.  You will join a team of engineers, 
product managers and other experts to help communicate technical aspects of 
products in a clear and concise manner.

REQUIREMENTS
•  Proven working experience in technical 

writing 

•  Strong understanding of technical 
material and attention to detail

•  Ability to quickly grasp complex 
technical concepts and make them 
easily understandable in text and 
pictures

• Excellent English writing skills

• Strong organizational skills and ability 
to work as part of a team

• Strong working knowledge of 
Microsoft Office and Adobe Acrobat

• University degree in Engineering or 
equivalent preferred

RESPONSIBILITIES
• Work with internal teams to obtain an 

in-depth understanding of the product 
and documentation requirements

•  Analyze existing and potential content, 
focusing on reuse and single-sourcing 
opportunities

• Oversee the Product Information 
documentation process

• Produce high-quality documentation 
that meets applicable standards and is 
appropriate for its intended audience

• Write easy-to-understand text for 
Instructional Manuals 

WWW.OSSUR.COM

TECHNICAL WRITER 

Össur is a global leader in non-invasive orthopaedics with 
around 2500  employees in 19 countries. 

Our Values are: Honesty – Frugality – Courage

Please submit your application to www.ossur.is/jobs before 1. April. For further 
information about the position, please contact the  
HR department by calling 515-1300.

 Vilt þú vera í sterku liði?
Sæplast hf. var stofnað árið 
1984 á Dalvík. Fyrirtækið er 
leiðandi í þróun og framleiðslu 
á hverfisteyptum einangruðum 
umbúðarkerum. Auk kera 
framleiðir Sæplast lok, vörubretti 
innanlands sem utan, og  tanka, 
rotþrær fyrir innanlandsmarkað. 
Sölu og markaðssetningu í 
Evrópu er stýrt frá Dalvík sem 
og þróunarsetur þar sem unnið 
er að nýsköpunarverkefnum 
og framþróun framleiðsluvara 
fyrirtækisins um allan heim. 
Hjá Sæplast á Dalvík starfa um 
50-60 manns. Sæplast er hluti af 
RPC Group.

�
�

�
�

Umsóknarfrestur

29. mars

Sæplast Iceland (áður Promens Dalvík) leitar að nýjum liðsmönnum með jákvætt hugarfar og smitandi metnað til að taka þátt 
í auknum verkefnum og markaðssókn fyrirtækisins. Starfstöðin er á Dalvík. Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk og ábyrgði
Viðhald og nýsmíði
Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur: 
Menntun sem nýtist í starfi kostur
Reynsla af sambærilegum störfum
Reynsla af MIG og TIG æskileg
Geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Þjónustulund

Hlutverk og ábyrgð:
Mótun sölustefnu og stýring í samræmi 
við stefnu og áætlanir fyrirtækisins 
Áætlanagerð og eftirfylgni
Greining á markaðstækifærum
Yfirumsjón með starfi sölumanna, 
þjálfun og stjórnun
Gerð og framkvæmd markaðsstefnu
Tengsl við umboðsmenn og viðskiptavini 

Hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af stýringu markaðs- og sölumála
Þekking og færni í samningagerð

Hlutverk og ábyrgð: 
Verkefnastjórnun 
Þátttaka og stýring verkefna frá 
hugmynd að framleiðslu
Nýsköpun og þróunarvinnu á vörum
Prófanir og rannsóknir  

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, t.d. véla-
verkfræði/tæknifræði/iðnfræði kostur
Reynsla af sambærilegum störfum kostur
Reynsla af verkefnastjórnun kostur

�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�

�
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Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2588
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2589
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2590

SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRI
Við leitum að framúrskarandi leiðtoga 
til þess að leiða söluteymi Sæplasts í 
Evrópu.

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN
Við leitum að öflugum verkefna- 
stjóra í vöruþróunarteymi 
fyrirtækisins

MÁLMSMIÐUR
Einnig leitum við að málmsmið 
eða einstakling sem er vanur 
málmsmíði

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Embætti landlæknis starfar í samræmi við lög 
um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. 

Samkvæmt lögunum er embættinu ætlað að 
stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með 
því að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og 
efla lýðheilsustarf í landinu.

Nánari upplýsingar um embættið má finna á 
vef þess www.landlaeknir.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólapróf	sem	veitir	sterkan	grunn	í	
úrvinnslu	og	greiningu	gagna

•	Framhaldsmenntun	sem	nýtist	í	starfi	er	kostur
•	Þekking	og	reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	
og	greiningu	heilbrigðisupplýsinga,	einkum	
upplýsinga	um	starfsemi	sjúkrahúsa	er	kostur

•	Færni	í	mannlegum	samskiptum,	frumkvæði	
og	geta	til	að	vinna	í	teymi	og	sjálfstætt

•	Góð	færni	í	íslensku	og	ensku	og	gott	vald	á	
rituðu	máli

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Tölfræðileg	úrvinnsla	og	greining	gagna	
með	sérstakri	áherslu	á	gögn	um	starfsemi	
heilbrigðisþjónustu

•	Vinna	við	stór	gagnasöfn
•	Þátttaka	í	teymi	sem	vinnur	að	úrvinnslu	
heilbrigðisupplýsinga

•	Þátttaka	í	að	þróa	miðlun	heilbrigðis-			
upplýsinga	á	vef

•	Úrvinnsla	fyrirspurna	og	erinda	vegna	tölfræði

Embætti	landlæknis	óskar	eftir	að	ráða	sérfræðing	til	starfa	á	heilbrigðisupplýsingasviði.	Um	er	að	ræða	
fullt	starf.	Í	boði	er	áhugavert	og	krefjandi	starf	þar	sem	reynir	á	öguð	vinnubrögð,	samskiptahæfni	og	
fagmennsku.	Næsti	yfirmaður	er	sviðsstjóri	heilbrigðisupplýsinga.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Á	heilbrigðisupplýsingasviði	er	unnið	að	mörgum	spennandi	verkefnum.	Sviðið	ber	ábyrgð	á	heilbrigðis-
skrám	og	öðrum	gagnagrunnum	Embættis	landlæknis	ásamt	úrvinnslu	og	miðlun	tölfræði	um	heilsufar	
og	notkun	heilbrigðisþjónustu.	Leitað	er	að	áhugasömum	einstaklingi	sem	hefur	frumkvæði,	metnað	til	
að	ná	árangri	í	starfi	og	er	jákvæður	og	lipur	í	mannlegum	samskiptum.	

Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Sölufulltrúi sérvöru í stóreldhús

Ásbjörn Ólafsson ehf. var stofnað árið 1937. 

Árið 2006 byggði fyrirtækið núverandi húsnæði 

sitt að Köllunarklettsvegi 6 og þar starfa ríflega 

50 harðduglegir og hæfir starfsmenn.

Kjarnastarfsemi fyrirtækisins er innflutningur, 

markaðssetning, sala og dreifing á ýmsum 

vörum fyrir neytenda- og stórnotendamarkað. 

Söludeildin skiptist í þrjú svið: Neytendavörusvið, 

stóreldhúsasvið og sérvörusvið.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að 

finna á heimasíðu þess www.asbjorn.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Árangursrík	starfsreynsla	af	sölu,	helst	af	fyrirtækjamarkaði
•	Góð	þekking	á	stóreldhúsamarkaði
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi	s.s.	úr	framleiðslu,	matreiðslu	
eða	þjónn	er	ákjósanlegur	bakgrunnur

•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Góð	enskukunnátta
•	Frumkvæði	og	skipulögð	vinnubrögð
•	Áhugi	á	frekari	þróun	og	uppbyggingu	fyrirtækisins
•	Mjög	góðir	samskiptahæfileikar	og	lausnamiðað	viðhorf

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Sala	á	vörum	sérvörusviðs	s.s.	borðbúnaði,	
eldhúsvörum	og	kokkaklæðnaði

•	Sala	og	kynningar	á	stóreldhúsamarkaði
•	Viðhald	á	viðskiptatengslum	og	öflun	nýrra
•	Þjónusta	og	þarfagreining

Heildverslunin	Ásbjörn	Ólafsson	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	sölufulltrúa	í	sérvöru	fyrir	stóreldhús.	
Leitað	er	að	reyklausum	markmiðadrifnum	einstaklingi	sem	vill	vinna	á	skemmtilegum	vinnustað	í	
rótgrónu	fyrirtæki.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

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



Verkefnastjóri - upplýsingatækni
Landskerfi bókasafna hf. er hlutafélag í eigu 
ríkis og sveitarfélaga. 

Tilgangur félagsins er að reka upplýsinga- og 
skráningarkerfi fyrir bókasöfn og eftir atvikum 
önnur söfn á Íslandi og veita þeim tengda 
sérfræðiþjónustu. 

Félagið rekur bókasafnakerfið Gegni, 
safnagáttina Leitir og menningarsögulega 
gagnasafnið Sarpur.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á   
www.landskerfi.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. april 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	og	reynsla	sem	nýtist	í	starfi	
•	Góð	þekking	á	upplýsingatæknimálum		
•	Þekking	á	vefjum	og	forritaskilum	(API)
•	Þekking	á	gögnum	og	úrvinnslu	þeirra
•	Reynsla	af	notendaþjónustu
•	Þjónustulund	og	samskiptahæfni
•	Nákvæmni	og	skipulögð	vinnubrögð
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku
•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	en	einnig	í	þverfaglegu	teymi
•	Þekking	og	reynsla	í	forritun	(Html,	CSS,	Javascript,	.NET,	
Oracle)	er	mikill	kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	og	umsjón	með	áframhaldandi	
þróun	safnagáttarinnar	leitir.is	

•	Samþætting	kerfa	og	innleiðing	nýrrar	kerfisvirkni
•	Stilling	leitarvélar	og	meðferð	lýsigagna
•	Aðkoma	að	vali	á	nýjum	kerfum	
•	Úrvinnsla	hjálparbeiðna
•	Gagnavinnsla
•	Kynningarmál	og	gerð	kennslu-	og	kynningarefnis	
um	leitir.is

Landskerfi	bókasafna	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	og	jákvæðan	einstakling	til	að	sinna	þróun	og	endurbótum	á	
upplýsingakerfum	og	innleiðingu	nýrra	kerfa.	Starfið	krefst	góðrar	þekkingar	á	hugbúnaðarþróun,	getu	til	að	
setja	sig	inn	í	ný	viðfangsefni	og	reynslu	af	þátttöku	í	verkefnum	sem	snúa	að	rekstri	tæknilausna.	Það	felur	í	sér	
samskipti	við	bókasöfn,	birgja	og	fleiri	aðila.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Um	er	að	ræða	100%	starf	en	möguleiki	er	á	að	
starfshlutfall	sé	minna.



| AtvinnA | 19. mars 2016  LAUGARDAGUR6 Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

MÆLINGA- OG UPPSETNINGA-
MAÐUR ÓSKAST

Helstu verksvið:
• Uppsetningar, viðgerðir og sala.
• Heimsóknir til viðskiptavina, mælingar og ráðgjöf.

Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta unnið undir álagi.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Um er að ræða 100% starf. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
kolbeinn@solar.is fyrir 1. apríl n.k.

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfs-
menn. Veltan árið 2016 mun verða yfir 55 milljarðar norskar krónur. ASKO starfrækir 
13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í norðri. 

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með um 4,5 milljarða 
veltu árlega. 

Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan 
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í 
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger). 

Blundar ævintýraþráin í þér?  
Við óskum eftir íslenskum  
atvinnubílstjórum í sumar!

Við bjóðum: 
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu 
   eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma) 
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið 
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hæfniskröfur: 
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið) 
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni:
• Lestun og losun 
• Dreifing á vörum til viðskiptavina 
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17 

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og síma- 
númerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no 

Ísafjarðarbær

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

www.isafjordur.is

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

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

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

Skólastjóri
óskast

4 x 26 167 x 260 mm

Við leitum að þjónustulunduðum, jákvæðum og lausnarmiðuðum liðsmanni í samstillt 
teymi þjónustufulltrúa í vatnskerfum. Um er að ræða �ölbreytt og kre�andi starf sem 
felst í ráðgjöf og mati innanhússlagna og mæla hjá viðskiptavinum Veitna, öryggis- og 
viðskiptaeftirliti ásamt því að sinna tilkynningum um bilanir í inntaksbúnaði.

Ef þú hefur reynslu af að starfa við pípulagnir, hefur áhuga á að vinna í tæknilegu 
starfsumhver�, tekur frumkvæði, nýtur þín í samskiptum og ert til í að vera mikið á 
ferðinni, gæti þetta verið star�ð fyrir þig.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Hefur þú reynslu af 
pípulögnum? 

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� í 
netfanginu starf@or.is. Eingöngu er tekið við umsóknum á ráðningavef 
OR, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um star�ð er að �nna.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016.

Þjónustufulltrúi í Mæla- og notendaþjónustu

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

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, vinnuumhver�, jafnrétti og 
möguleika til að samræma vinnu og �ölskylduábyrgð.
 

Bókari / launafulltrúi
Viðskiptalausnir Deloitte
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum einstaklingi í 
spennandi og krefjandi starf bókara / launafulltrúa til starfa sem fyrst. 
Unnið er í öflugu teymi sem ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi, launavinnslu 
og skýrslugerð fyrir einn eða fleiri viðskiptavini Deloitte.
Útvistunarteymi okkar eru sérhæfð í að framkvæma verkefni á breiðu sviði 
innan fjármála- og launadeilda til skemmri eða lengri tíma. 

Hæfniskröfur: 

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Viðurkenndur bókari kostur en ekki skilyrði. 
•  Góð færni í Excel.
•  Reynsla af bókhaldi og/eða launavinnslu.

Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir sem 
trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað inn í gegnum heimasíðu Deloitte, 
www.deloitte.is, fyrir 3. apríl 2016. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri, harpa.thorlaksdottir@deloitte.is

. . .



STARFSLÝSING
n Mat á tækifærum í uppbyggingu verkstæða
n	 Kaup á búnaði og öflun aðfanga á verkstæði
n	 Hönnun framleiðsluferla og uppsetning  
 verkstæða
n	 Almenn umbótaverkefni á verkstæðum
 

HÆFNISKRÖFUR
n	 Verkfræðimenntun eða flugvirkjamenntun
n	 Geta til greiningar á kostnaði og arðsemi
n	 Þekking á íhlutaviðhaldi flugvéla kostur
n Mjög góð enskukunnátta skilyrði
n	 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita: 

Jens Þórðason I jensth@its.is

Steinunn Una I unasig@icelandair.is  

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef 
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 1. apríl 2016. 
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Auglýst er eftir verkefnastjóra varahlutaverkstæða á Tæknisviði Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Vegna 
vaxtar Icelandair hafa skapast ýmis tækifæri til að þróa viðgerðir varahluta hjá félaginu ásamt því að 
bæta og styrkja þau verkstæði sem þegar eru til staðar. Leitað er að verkefnastjóra sem getur leitt 
þessa vinnu og skapað ný tækifæri í varahlutaviðhaldi hjá félaginu.

VERKEFNASTJÓRI  
VARAHLUTAVERKSTÆÐA

OR og dótturfélögin Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur 
þjóna rúmlega 200.000 manns sem láta sig starfsemina varða og við 
eigum samskipti við með ýmsum hætti. Við leitum að manneskju til að 
taka þátt í samskiptum við fjölda hagsmunaaðila svo sem fjölmiðla, 
sveitarfélög, almannasamtök og vísindasamfélagið.

Meginhlutverk upplýsingafulltrúa verður að sinna upplýsingagjöf vegna 
starfsemi Veitna, dótturfélags OR. Auk þessa mun upplýsingafulltrúi taka 
þátt í að þróa rafræn samskipti og sjá um fundi og aðra atburði á vegum 
fyrirtækja innan OR samstæðunnar.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur og reynsla af miðlun upplýsinga 
til almennings mjög æskileg. Umsækjendur þurfa að hafa afburðavald á 
íslensku máli, góða kunnáttu í ensku, vera talnaglöggir og kunna góð skil 
á helstu samskiptaforritum. Vinnan krefst faglegrar framkomu og 
þjónustulundar.

Við bjóðum upp á krefjandi og skemmtileg verkefni og góða vinnuaðstöðu, 
mötuneyti og líkamsræktaraðstöðu. Við viljum 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

Upplýsingafulltrúi

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. Eingöngu er 
tekið á móti umsóknum á ráðningarvef OR, starf.or.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2016.

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

 
 

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 
 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 

 
 
 



SJÚKRAÞJÁLFARI
Stjá sjúkraþjálfun ehf, Hátúni 12,105 Reykjavík,
óskar eftir sjúkraþjálfara í 80% verktakastöðu.

Getur byrjað strax.

Umsóknir sendist á kristin@stja.is

Sjóntækjafræðingur
Löggildur sjóntækjafræðingur óskast.  
Þarf að hafa réttindi til sjónmælinga.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma: 696 5015.
Fullum trúnaði heitið.

HÚÐLÆKNASTÖÐIN óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.

Húðlæknastöðin óskar eftir á ráða hjúkrunarfræðing í 75-100% 
starf til að starfa við klínískar rannsóknir. Starfið felst í mótttöku 
sjúklinga, blóðsýnatökum, eftirliti með lífsmörkum og skráningu 

í sjúkraskrá og sérhæfð tölvukerfi. Nauðsynlegt er að við-
komandi sé samviskusamur, nákvæmur og hafi hæfileika til að 

starfa sjálfstætt. Nánari upplýsingar má fá og senda umsóknir á  
bsig@mac.com

Hjúkrunarfræðingur - 
Klínískar rannsóknir

 

 

 

 

 

Í skólanum eru 76 nemendur á aldrinum 1-16 ára.  Við skólann starfar hæft og vel menntað starfsfólk. Kerhólsskóli vinnur í 
anda einstaklingsmiðaðra kennsluhátta og umhverfismenntar, auk þess sem áhersla er lögð á list- og verkgreinar. 
Samkennsla og samvinna árganga er ríkjandi og áhersla er lögð á teymisvinnu kennara. Leik- og grunnskólinn er í nýrri og 
glæsilegri byggingu og aðstaða fyrir verkgreinar, íþróttir, sund og útiveru afar góð. Grímsnes- og Grafningshreppur sinnir 
skólamálum af miklum metnaði þar sem skólinn skipar mikilvægan sess í samfélaginu. 

Mikilvægt er að umsækjendur séu tilbúinir að viðhalda þeim jákvæða og góða skólabrag sem hefur einkennt starf  
Kerhólsskóla og hafi áhuga á samfellu í námi milli leik- og grunnskóla. Þá séu þeir tilbúnir að vinna í anda 
hugmyndafræði teymisstjórnunar þar sem jafnræði er á milli leik- og grunnskóla. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklinum sem búa yfir þekkingu og skýrri sýn á skólastarf og veita faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er tillit 
til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda. 

 

Hlutverk skólastjóra/aðstoðarskólastjóra: Menntunar- og hæfniskröfur: 

 
Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri vinna náið saman og 
skipta með sér verkum. Meginhlutverk þeirra eru: 
 

 Að veita faglega forystu og móta framtíðarsýn í 
samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, 
aðalnámskrá leik- og grunnskóla og lög um leik – 
og grunnskóla. 

 Að stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri 
starfsemi skólans. 

 Bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. 
ráðningum, starfsþróun og vinnutilhögun. 

 Bera ábyrgð á samstarfi við aðila 
skólasamfélagsins. 
 

 
 Leyfisbréf sem 

grunnskólakennari/leikskólakennari og 
kennslureynsla í grunnskóla og/eða leikskóla. 

 Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnuna 
og/eða reynsla af stjórnun. 

 Góðir skipulagshæfileikar og færni í áætlanagerð 
og fjármálastjórnun. 

 Færni í starfsmannastjórnun. 
 Lipurð og hæfni í samskiptum.  
 Sveigjanleiki og víðsýni. 
 Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á 

þróunarstarfi. 

 
 
Umsóknum skal fylgja nöfn tveggja umsagnaraðila, greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og 
stjórnunarreynslu. Tilgreina skal þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna 
starfi skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð þar sem fram koma hugmyndir 
umsækjanda um skólastarf og hvernig þeir sjá starfsemi Kerhólsskóla í framtíðinni.  
 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016. Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið 
gogg@gogg.is eigi síðar en mánudaginn 11. apríl 2016. 

 
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ingibjörg Harðardóttir sveitarstjóri í síma, 480 5500 eða í gegnum tölvupóst á netfangið  
gogg@gogg.is  

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri  
Lausar eru til umsóknar stöður skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra við Kerhólsskóla, Grímsnes- og 
Grafningshreppi 

 

Skjalasafn á Sauðárkróki
Utanríkisráðuneytið óskar að ráða starfsmenn til 
skjalavörslu í starfsstöð skjalasafns sendiskrifstofa á 
Sauðárkróki.

Helstu verkefni
• Útprentun skjala í málaskrá sendiskrifstofa 
 utanríkisþjónustunnar og frágangur til varðveislu
• Pökkun skjala og skráning í geymsluskrá til afhend-
 ingar á Þjóðskjalasafn
• Leit, skönnun og sending skjala úr eldri skjala-
 söfnum sendiskrifstofa fyrir starfsmenn utanríkis-
 þjónustunnar
• Frágangur, skönnun og skráning ljósmynda
• Skráning erinda í málaskrár sendiskrifstofa. 

Kröfur til umsækjenda:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum, reynsla af 
 skráningu skjala er kostur
• Mjög gott vald á íslensku
• Mjög góð kunnátta í ensku og kunnátta í Norður-

landamáli, kunnátta í frönsku og þýsku er kostur 
• Góð tölvukunnátta, kostur að hafa reynslu af notkun
 GoPro
• Þjónustulund, samskiptalipurð, frumkvæði, færni til 
 að vinna sjálfstætt og góð framkoma

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- og efnahags-
ráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016. 

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

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



Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2016. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu WOW air, 
www.wowair.is/starf. Þar er að finna nánari upplýsingar 
um störfin. Fyrir frekari upplýsingar bendum við á 
starf@wow.is.
 

WOW, GAMAN 
Í VINNUNNI!

VERKEFNASTJÓRI Á SAMSKIPTASVIÐI
KANNTU AÐ SEGJA FRÁ? 
Vegna aukinna umsvifa viljum við bæta við öflugum 
verkefnastjóra á samskiptasvið félagsins. Um er að ræða 
skemmtileg og kre�andi verkefni í alþjóðlegu umhverfi, 
svo sem skrif á fréttatilkynningum, samskipti við 
erlendar PR stofur og �ölmiðla. Við leitum að góðum 
og hugmyndaríkum penna með frumkvæði sem hefur 
gaman af mannlegum samskiptum. 

KERFISSTJÓRI
ER SERVERINN Í LAGI?
Eru uppsetning og rekstur kerfa, miðlara, stýrikerfa og 
gagnagrunna þínar ær og kýr? Við leitum að klárum 
kerfisstjóra til viðbótar við teymi okkar á upplýsingatækni-
sviði. Viðkomandi þarf að hafa yfirgripsmikla þekkingu 
á upplýsingatækni og ekki er verra að vera þjónustulipur 
og samvinnufús.

LAGERSTJÓRI Í KEFLAVÍK
MEÐ ALLT Á HREINU
Við óskum eftir að ráða orkumikinn lagerstjóra með 
aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða nýja stöðu 
innan fyrirtækisins og mun nýr lagerstjóri mun taka 
þátt í móta starfið. Starfinu fylgja mikil samskipti við 
erlenda og innlenda birgja og flutningsaðila. 
Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

INNKAUPAFULLTRÚI Í TÆKNIDEILD
SKRÁÐU ÞETTA HJÁ ÞÉR!
Við óskum eftir að ráða öflugan liðsmann í stöðu 
innkaupafulltrúa (e. Material Controller) í viðhaldsdeild 
félagsins. Starfið felur m.a. í sér innkaup og eftirfylgni á 
pöntunum og því fylgja mikil samskipti við erlenda og 
innlenda birgja og flutningsaðila, ásamt tölvuvinnslu, 
skráningu o.fl.

VIÐMÓTSFORRITARI
FINNST ÞÉR GAMAN AÐ KÓÐA?
Ertu með puttann á púlsinum og lyklaborðinu? 
Þekkirðu HTML, Javascript og CSS? Hefurðu gott auga 
fyrir smáatriðum og getur hannað notendaviðmót? 
Þá erum við mjög líklega að leita að þér til að forrita vefi 
WOW air. Í boði er �ölbreytt starf á líflegum vinnustað 
þar sem verkefnin eru kre�andi og kre�ast sjálfstæðis 
í vinnubrögðum.

ÚTTEKTARFULLTRÚI
ERTU GRÚSKARI?
Við leitum að afburðasnjöllum úttektarfulltrúa í 
viðhaldsmálum sem tjáir sig af innlifun um flugöryggi. 
Við bjóðum spennandi verkefni sem kalla á frumkvæði, 
nákvæmni og færni í mannlegum samskiptum. 
Menntun í flugvirkjun eða verkfræði kæmi sér 
sérstaklega vel. Starfið krefst 100% skipulagshæfni 
og ástríðu fyrir flugöryggi.

TÆKNIMAÐUR Í NOTENDAÞJÓNUSTU
ERTU TÆKNIGÚRÚ?
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur aðstoð við að 
halda hlutunum gangandi. Ef þú ert tæknigúrú með 
reynslu af notendaþjónustu og 220% þjónustulund þá 
viljum við heyra frá þér. Við leitum að úrræðagóðum 
einstaklingi með marktæka reynslu í tækniþjónustu, 
sem er tilbúinn í kre�andi verkefni í lifandi og 
síbreytilegu vinnuumhverfi.

S N I L L I N G A R  Ó S K A S T  Í  S K E M M T I L E G  S T Ö R F



| AtvinnA | 19. mars 2016  LAUGARDAGUR10

gleraugnaverslun í Smáralind óskar eftir að ráða 

starfsfólk í sumarafleysingar  
Við leitum að einstaklingi  

með ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf.
Hæfniskröfur:

 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.
 Reynsla af sölu- og þjónustustörfum skilyrði.
 Hæfni í mannlegum samskiptum.
 Snyrtimennska, reglusemi og stundvísi skilyrði. 
Unnið er á vöktum í samræmi við opnunartíma 

Smáralindar, á virkum dögum og um helgar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  

fannykolbrun@opticalstudio.is  
fyrir 1. apríl 2016.

w w w. o p t i c a l s t u d i o . i s

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór 

Grunnskólar

· Smíðakennari í Snælandsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í Vatnsendaskóla

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

Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig  

dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i hele Norge 

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser  
og sommerbonus fra uke 26 -33.

Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og 
beherske norsk, dansk eller svensk språk godt både 

skriftlig og muntlig.

Tirsdag 5/4-16 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte på Hotel 
Plaza Reykjavik, og DU er velkommen innom. 

Send oss gjerne en mail i forkant med din CV.

 Kontaktinformasjon: Helse Personal,  
post@helsepersonal.no - Tlf 00 47 902 80 287 

 www.helsepersonal.no

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

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

Svæðisstjóri á Norður- og Austurlandi
Arion banki leitar að framsæknum og metnaðarfullum aðila í starf svæðisstjóra á 
Norður- og Austurlandi sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs. 
Svæðisstjóri er æðsti stjórnandi bankans á svæðinu en útibúin á Akureyri, Sauðárkróki, 
Blönduósi, Ólafsfirði, Siglufirði og Egilsstöðum heyra þar undir. 

Svæðisstjóri ber yfirábyrgð á rekstri svæðisins í heild sinni en starfar jafnframt sem 
útibússtjóri á Akureyri. Viðkomandi stýrir og ber ábyrgð á lánanefnd svæðisins og hefur 
það mikilvæga hlutverk að efla tengsl við viðskiptavini og tryggja öfluga markaðssókn 
á svæðinu öllu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Bjarnason, framkvæmdastjóri 
viðskiptabankasviðs, sími 444 6387, netfang helgi.bjarnason@arionbanki.is 
og  Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang 
hildur.sigurdardottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2016. 

Umsækjendur sæki um á vef bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið 
og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
· Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
· Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki 
· Góð þekking á lánamálum fyrirtækja og einstaklinga
· Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
· Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

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

Ert þú öflugur
stjórnandi?



SKAPANDI  
SAMFÉLAG Á 
FRÆÐASVIÐI LISTA

Staða háskólakennara í arkitektúr á bakkalárstigi sem 
felur einnig í sér uppbyggingu og þróun nýrrar námsbrautar 
í arkitektúr á meistarastigi. Starfshlutfall er 50% með 
möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara í sviðslista fræðum sem nær þvert 
á allar námsbrautir deildarinnar. Starfshlutfall er 50% með 
möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara við sviðs höfundabraut sem felur 
auk þess í sér kennslu við aðrar námsbrautir deildarinnar. 
Starfshlutfall er 50%.

Staða háskólakennara við nýja meistaranáms braut 
í sviðslistum með áherslu á sviðs lista rannsóknir auk 
kennslu við aðrar náms brautir deildarinnar á bakkalárstigi. 
Staðan felur einnig í sér uppbyggingu og þróun meistara
námsbrautarinnar. Starfshlutfall er 50% með möguleika  
á auknu hlutfalli.

Stöður þriggja háskólakennara í myndlist á bakkalárstigi. 
Tvær stöður í 50% starfs hlutfalli og ein staða í 100% 
starfshlutfalli sem felur einnig í sér skipulagningu og þróun 
námsbrautarinnar.

Staða háskólakennara í myndlist á meistara stigi sem felur 
einnig í sér skipulagningu og mótun námsbrautarinnar.  
Starfshlutfall er 100%. 

Staða háskólakennara í flutningi og miðlun samtíma 
tónlistar sem nær þvert á allar náms brautir tónlistardeildar. 
Starfs hlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli. 

Staða háskólakennara í tónsmíðum sem felur einnig  
í sér aðkomu að skipu lagningu og mótun tónsmíða náms 
á bakkalár og meistarastigi. Starfshlutfall er 50% með 
möguleika á auknu hlutfalli.

HÖNNUNAR- OG 
ARKITEKTÚRDEILD

LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR HÁSKÓLAKENNURUM 

Ítarlegri upplýsingar um störfin, hæfiskröfur og umsóknargögn er að finna á lhi.is/lausstorf 

SVIÐLISTADEILD

MYND LISTAR DEILD

TÓNLISTARDEILD

Starf háskólakennara hjá Listaháskóla Íslands felur í sér 
kennslu, rannsóknir og stefnumótun. Háskólakennarar taka 
virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar undir stjórn 
deildarforseta og eru þátttakendur í því fræða og fag sam
félagi sem skólinn byggir upp.

Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur 
Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa,  
sjá nánar á lhi.is/logogreglur. 

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2016.
Umsóknum skal skilað á aðalskrifstofu skólans Þverholti 11, 
105 Reykjavík, eigi síðar en mið vikudaginn 13. apríl 2016 kl. 15. 
Upplýsingar um störf veitir deildarforseti viðkomandi deildar. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda  
á bakkalár og meistarastigi sem stunda nám undir handleiðslu 
framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. 

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir. 
Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar og arkitektúrdeild, tónlistar
deild, sviðslistadeild og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru fjórar; við Þverholt, 
Sölvhólsgötu, Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík. 
Aðalskrifstofan í Þverholti 11 er opin alla virka daga kl. 9–15.



Ert þú að leita að starfi 
við bókhald?

Vilt þú vinna á góðum vinnustað ?

Upplýsingar ekki veittar í síma en áhugasömum er bent á að 
senda ferilskrá á netfangið starf@ibokhald.is fyrir  22. mars nk.

Bókhald og þjónusta auglýsir eftir bókara  
í fullt starf og annan starfsmann til afleysinga í sumar  

(upplagt fyrir viðskiptafræðinema).
Bókhald og þjónusta er bókhaldstofa við Borgartún í  

Reykjavík.  Við sjáum um  bókhald,  VSK-skil, launavinnslur,  
ársreikningagerð og skattskil fyrir allar stærðir fyrirtækja.  

Hæfniskröfur í  
bókarastarf.

• Reynsla  við færslu bók-
halds og afstemmingar.

• Góð kunnátta á excel og 
DK eða annað bókhalds-
kerfi. 

Hæfniskröfur til  
sumarafleysinga.

• Góð tölvukunnátta og 
kunnátta á excel.

• Viðkomandi hafi hafið nám 
í viðskiptafræði eða sam-
bærilegu námi.

Störfin felast í: 
• Færslu bókhalds • Afstemmingum • VSK uppgjöri.

Framkvæmdastjóri M.S.V.
Myllan stál og vélar

Myllan Stál og Vélar leitar að öflugum einstaklingi  
í starf framkvæmdastjóra.

M.S.V. er þjónustufyrirtæki í málmiðnaði og  
viðgerðum staðsett á Egilsstöðum. 

Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði um 12 manns  
á ársgrundvelli.

Starfið felst í umsjón yfir rekstri vélsmiðju og tækjavið-
gerða, fjármálaumsjón og mannaforráðum.
Hæfniskröfur:
• Tækninám eða iðnfræðinám á vélasviði
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á teikniforritum
• Reynsla af tilboðsgerð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 29. mars.
Upplýsingar um starfið veitir Unnar Elísson í s.8933443

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til unnar@myllanehf.is

Erum að ráða öflugt sölufólk

Umsækjendur verða að hafa góða 
reynslu í sölumennsku.
Aðeins mjög vanir hvattir til að sækja um. 

Ferilskrá sendist á: box@frett.is

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

STARFSSVIÐ:
n Greiningarvinna og þróun aðferða til að bæta  
 einstaka þætti í flugrekstrinum
n Umsjón og þróun á lágmörkun á eldsneytis-  
 brennslu flugvéla félagsins
n Samskipti við innri viðskiptavini
n Hugbúnaðarvinna og uppfærslur á kerfum

HÆFNISKRÖFUR:
n Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði,   
 framhaldsmenntun er æskileg
n Góð greiningarhæfni
n Kunnátta í hagnýtri stærðfræði,  
 aðgerðargreiningu, hermun og tölfræði er kostur 
n Vönduð og nákvæm vinnubrögð
n Frumkvæði og dugnaður
n Reynsla í verkefnastjórnun
n Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hóp
n Reynsla úr flugrekstri er kostur

Nánari upplýsingar veita: 
Hilmar Baldursson 
Flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir 
Mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is  

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef 
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 31. mars 2016. 
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Icelandair leitar að öflugum sérfræðingi til starfa í flugdeild á framleiðslusviði. Hlutverk flugdeildar er 
rekstur flugvéla félagsins þar sem flugöryggi er í fyrirrúmi. Stöðugt er leitað leiða til að bæta öryggi og 
hagkvæmni flugreksturs félagsins. 

Við leitum er að öflugum einstaklingi með góða 
samskiptahæfileika í spennandi og krefjandi starf í 
líflegu starfsumhverfi.

Starfsvettvangur er aðallega í höfuðstöðvum 
Icelandair í Reykjavík. 

SÉRFRÆÐINGUR 
Í FLUGDEILD

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu starfsfólki 
í sumarstörf 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.

SUMARSTÖRF HJÁ OLÍS

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



VIÐ MAT Á HÆFI UMSÆKJENDA LÍTUR VALNEFNDIN 
MEÐAL ANNARS TIL EFTIRFARANDI ATRIÐA:

• Fjárhagslegt sjálfstæði, reynsla og þekking eða nám 
sem nýtist í starfi.

• Traust og gott orðspor.
• Þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun.
• Sérþekking á sviði áhættustefnu s.s. markaðs- og lánsáhættu.
• Sérþekking á sviði innra eftirlits og reikningsskila.
• Sérþekking á sviði lögfræði.

UMSÆKJENDUR ÞURFA JAFNFRAMT AÐ 
UPPFYLLA EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

• Vera lögráða og hafa ekki á síðustu fimm árum 
verið úrskurðaðir gjaldþrota.

• Hafa ekki í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað.

• Uppfylla kröfur um óhæði, þ.e. þeim er ekki heimilt að vera 
starfsmenn eða stjórnarmenn hjá þeim sem fara með yfirráð 
yfir öðrum viðskiptabönkum eða sparisjóðum, eru ekki 
starfsmenn eða stjórnarmenn hjá öðrum viðskiptabönkum 
og sparisjóðum eða dótturfélögum þeirra, eru ekki makar 
stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra nokkurra framan-
greindra aðila eða skyldir þeim í beinan legg eða fyrsta legg 
til hliðar. Það sama gildir ef viðkomandi sinnir reglubundið 
hagsmunagæslu eða ráðgjafastörfum fyrir framangreinda 
aðila eða hefur meirihluta tekna sinna af viðskiptum við þá. 
Stjórnarmenn og starfsmenn fjármálafyrirtækis mega ekki 
eiga sæti í stjórnum annars eftirlitsskylds aðila eða aðila sem 
eru í nánum tengslum við hann.

Bankasýslan fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins.
Fer stofnunin með 100,0% eignarhlut í Íslandsbanka hf., 98,2% eignarhlut í Landsbankanum hf., 49,5% eignarhlut í
Sparisjóði Austurlands hf. og 13,0% eignarhlut í Arion banka hf.

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka valnefnd, sbr. 7. gr. laga nr. 88/2009, sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins í stjórnir 
fjármálafyrirtækja. Bankasýsla ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtækjum.

Samkvæmt ákvæði 7. gr. laga nr. 88/2009 styðst valnefnd við starfsreglur við mat á hæfni, menntun og reynslu einstaklinga sem til 
greina koma til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja fyrir hönd ríkisins. Starfsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Bankasýslu ríkisins.

Við val á einstaklingum sem tilnefndir eru í stjórnir fjármálafyrirtækja tekur valnefndin mið af yfirsýn, þekkingu og reynslu 
viðkomandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfsháttum fjármálafyrirtækja. Valnefndin skal leitast við að tryggja að í 
bankaráðum og stjórnum fyrirtækja sitji sem næst jafnmargar konur og karlar. 

Ennfremur er vakin athygli á 29 gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármála fyrirtæki sem varðar mögulega hagsmunaárekstra 
í tengslum við lánveitingar.
Stjórnarmenn fjármálafyrirtækja þurfa að gangast undir og 
standast hæfis mat Fjármálaeftirlitsins.

Bankasýsla ríkisins leitar að einstaklingum
til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum.

Bankasýsla ríkisins er sérstök 

ríkisstofnun með sjálfstæða 

stjórn sem heyrir undir 

fjármála- og efnahagsráðherra 

og fer með eignarhluti ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum í samræmi 

við lög, góða stjórnsýslu- og 

viðskiptahætti og eigendastefnu 

ríkisins á hverjum tíma.

Áhugasamir einstaklingar sem telja 

sig uppfylla framangreind skilyrði eru 

hvattir til að senda ferilskrár ásamt 

upplýsingum um ofangreind atriði til 

valnefndar Bankasýslu ríkisins á netfangið 

valnefnd@bankasysla.is. Óskað er eftir 

að ferilskrár og umbeðnar upplýsingar 

berist eigi síðar en 30. mars nk. Þeir 

einstaklingar, sem sent hafa ferilsskrár sínar 

eða boðið sig fram til stjórnarsetu með 

öðrum hætti fyrir 1. júní 2015, eru beðnir 

um að endurnýja áhuga sinn með pósti til 

valnefndar ef þeir gefa áfram kost á sér til 

setu í stjórnum fjármálafyrirtækja. 

Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, 

forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700.

Viltu vaxa með okkur?

Söludeild Skaginn 3X
Sölumaður í söludeild fyrirtækjanna í Reykjavík og á Akranesi.

• Starfsmaður skal hafa marktæka reynslu
og brennandi áhuga á sölustarfi.

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Önnur tungumálakunnátta mikill kostur.
• Hafa þekkingu á vinnslu- og framleiðslutækni. 

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Árnason
framkvæmdastjóri í síma 897 1403.

Umsóknir skulu berast í netfang
halldor@skaginn3x.com fyrir 4. apríl. 

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir & Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði framleiða

og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavini þeirra að finna 

víðsvegar um heiminn. Tæknistig fyrirtækjanna er hátt en þar vinna samtals um 150 manns í þremur 

starfsstöðvum sem eru um 10.000m2 að stærð. Félögin hafa vaxið umtalsvert síðustu misseri en 

frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að 

bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. 

Vegna aukinna umsvifa fyrirtækjanna leitum við að nýjum starfskröftum. 

Þorgeir & Ellert hf.
Vélvirkjar, stálsmiðir, suðumenn og 
aðstoðarmenn við framleiðslu í járniðnaði
á Akranesi.

Nánari upplýsingar veitir Valgeir Valgeirsson 
yfirverkstjóri í síma 896 0180.

Umsóknir skulu berast í netfang 
verkstjorar@skaginn3x.com fyrir 4. apríl. 

Skaginn hf.
Vélvirkjar, stálsmiðir, rennismiðir, suðumenn 
og aðstoðarmenn við framleiðslu á vörum
úr ryðfríu stáli á Akranesi.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Ingason 
yfirverkstjóri í síma 896 0182.

Umsóknir skulu berast í netfang 
svenni@skaginn3x.com fyrir 4. apríl. 

skaginn3x.is
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Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	
	 	 innan	fagsviðs	ásamt	svæðisstjóra,	í	samræmi		
	 	 við	stefnu	og	markmið	Heilsugæslu	höfuðborgar-		
	 	 svæðisins
	 	 Er	svæðisstjóra	innan	handar	við	daglegan		
	 	 rekstur	stöðvar	og	er	staðgengill	hans
	 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	samhliða
	 	 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
	 	 Skipuleggur	kennslu	fyrir	heilbrigðisstéttir	í		
	 	 samráði	við	fagstjóra	lækninga,	kennslustjóra		
	 	 og	lærimeistara

Hæfnikröfur
	 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði
	 	 Framhaldsmenntun	í	hjúkrun	æskileg
	 	 Reynsla	af	og	áhugi	á	teymisvinnu
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
	 	 Nám	og	reynsla	á	sviði	stjórnunar	æskileg
	 	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra		
og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.	Í	breyttu	skipulagi	mun	
starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	móta	starfsemina	og	
útfæra	þjónustu	sem	mætir	þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	
leið	kröfur	um	árangur	samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.			
Leggja	skal	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	
berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.		
Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.
Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	
ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	
Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	
(www.starfatorg.is).		

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

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæslan Árbæ
Laust	er	til	umsóknar	starf	fagstjóra	hjúkrunar	við	Heilsugæsluna	Árbæ.	Fagstjóri	hjúkrunar	ber	ábyrgð	
á	skipulagningu	hjúkrunarþjónustu	í	samráði	við	svæðisstjóra.	Mikil	áhersla	er	lögð	á	samvinnu	milli	
fagstétta	innan	stöðvarinnar	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	
krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið		
til	5	ára	frá	og	með	1.	maí	nk.	eða	eftir	nánara	samkomulagi.		Starfshlutfall	er	100%.	

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2016.

Frekari upplýsingar
í síma 567- 5111

Óskum ef t i r  b í l s t jó r a

Starfslýsing
 - Flutningur á sorpgámum á  
        höfuðborgarsvæðinu

Hæfniskröfur
 - C réttindi
 - Gildandi ökumannskort
  - Stundvísi
 - Rík þjónustulund
 - Reynsla af akstri
 - Íslenskukunnátta
 - Vinnuvélaréttindi væri kostur
 - Góð meðmæli

Hugsanlegt framtíðarstarf

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.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Umsóknarfrestur
29. mars 2016

Nánari upplýsingar:
412 6000 eða job@efla.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Ö�ugt og rótgróið fyrirtæki á sviði vélaþjónustu leitar reyklausum einstaklingi í �ölbreytt skrifstofustarf. 
Um 50% starfshlutfall er að ræða með möguleika á hækkun í 100% starfshlutfall.
Vinnutími eftir nánara samkomulagi.

Skrifstofustarf  50% starf

· Tollskýrslugerð

· Skýrslugerð og skráningar

· Aðstoð við innkaup

· Færsla bókhalds og afstemmingar

· Ýmis önnur tilfallandi skrifstofustörf

Hæfniskröfur

· Góð almenn tölvukunnátta s.s Word og Excel

· Góð kunnátta í íslensku og ensku bæði í rituðu og töluðu máli

· Reynsla af tollskýrslugerð kostur

· Reynsla/menntun á sviði bókhalds kostur

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

Hótel í miðbæ 
Reykjavíkur óskar eftir 

starfsmanni í gestamóttöku
Starfshlutfall er 30-50%, vinnutími breytilegur,  
greitt er samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

Helstu verkefni:
• Móttaka og aðstoð við gesti
• Upplýsingagjöf
• Bókanir
• Símavarsla

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð tungumálakunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Fagmannleg framkoma og snyrtileiki
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustustörfum

Einungis aðilar eldri en 25 ára koma til greina í starfið. 
Umsóknir ásamt starfsferilskrá berist á netfangið : 
fanney@ip.is fyrir 25. mars 2016.



 
 

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 
 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 

 
 
 

Farvel er nýtt íslenskt ferðafélag sem opnar landsmönnum nýjar og spennandi leiðir 
að framandi slóðum. Farvel skipuleggur klæðskerasniðnar einkaferðir samsettar 
fyrir hvern viðskiptavin, einstaklinga, pör og fjölskyldur, stærri eða smærri hópa. Þá 
býður Farvel opnar hópferðir þar sem hver og einn getur slegist með í för. Menning, 
fjölskrúðugt mannlíf og ósnortin náttúra samhliða dekri og sældarlífi í hæfilegum 
hlutföllum. Ævintýrin bíða þín – Farvel.

UMSJÓN MEÐ BÓKUNUM OG FERÐUM
Við viljum ráða einstakling sem hefur reynslu af samskiptum við ferða-
langa, vinnur vel með samstarfsfélögum erlendis og heima, býr yfir hag-
nýtri tölvukunnáttu, hefur gott vald á ensku og er skipulagður og skýr.

FARARSTJÓRAR OG FERÐAGARPAR
Ratarðu um fjarlæg lönd? Við leitum að erindrekum og útsendurum til að 
vinna með okkur á spennandi stöðum erlendis. Afríka, Suður-Ameríka, 
Mið-Ameríka, Vestur-Indíur, Kyrrahafseyjar, Miðausturlönd, Suður-Asía, 
Austur-Asía og Eyjaálfa – Býrð þú yfir þekkingu á þessum svæðum sem 
gæti nýst okkur?

Við hvetjum áhugasama til að senda umsókn á farvel@farvel.is fyrir  
26. mars.

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
 Sími 415 0770, farvel.is

FARVEL LEITAR AÐ GÓÐU FÓLKI MEÐ 
ÁSTRÍÐU FYRIR FERÐAMENNSKU Í 
FJARLÆGUM LÖNDUM

Farvel byggir á áratugareynslu, þekkingu og þjónustu Ferðaskrifstof-
unnar Óríental í sérferðum og leiðöngrum um Asíu.
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Leikskólakennara  
vantar við Auðarskóla

Leikskólakennara og deildarstjóra vantar við leik-
skóladeild Auðarskóla.  Auðarskóli, sem er samrekinn 
leik-, grunn- og tónlistarskóli, er staðsettur í Búðardal.  
Einkunnarorð skólans eru:  Ábyrgð - Ánægja - Árangur.  
Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 
35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans 
er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður góður. Sjá meiri 
upplýsingar á www.audarskoli.is

Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi 
og vill vera virkur hluti liðsheildar.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Allar umsóknir verða teknar til skoðunar og þeim 
svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasam-
bands Íslands.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars.

Nánari upplýsingar veitir Þorkell Cýrusson skólastjóri 
í síma 894-3445.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið keli@audarskoli.is. 

Dalir er sögufrægt hérað þar sem sögusvið Laxdælu og 
Eiríkssögu rauða ber hæst.  Það má því með sanni segja að 
fá landssvæði státi af ríkulegri sögu og Dalirnir. Náttúru- 
fegurð og friðsæld Dalana er rómuð og eru ótal möguleikar 
til útiveru, gönguferða og fuglaskoðunar.  Í Búðardal, sem er 
þjónustumiðstöð Dalanna, eru íbúar um 255 og þar er ostag-
erð MS staðsett sem er þekkt fyrir ostana sína. Búðardalur 
er miðsvæðis á Vesturlandi og stutt til næstu áfangastaða til 
dæmis eru 153 km til Reykjavíkur og 278 km á Akureyri.

FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

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

STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU

 • verkefnastjóri í fræðsludeild

 • eftirlitsmaður í fyrirtækjaeftirliti í Reykjavík

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

Málarar – Múrarar
Vantar málara og múrara eða menn vana málun og múrverki.

Einnig vantar aðstoðarmenn við múrverk.

Áhugasamir sendi upplýsingar ásamt ferilskrá á netfangið 
johann@fagmenn.is fyrir 30. mars n.k.

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi 

landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á 

Íslandi.  RB nær því með þróun framsækinna og öruggra lausna og þjónustu sem eru bæði vel samþættar og samnýttar af markaðnum.

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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UM STARFIÐ:
§ Verkefnastofa heyrir undir svið Viðskiptaþróunar og 

ráðgjafar. Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu ber ábyrgð á 
daglegri stjórnun og rekstri umfangsmikilla verkefna 
hvað varðar tíma, kostnað, aðföng og gæði. 
§ Starfið felur í sér mikil samskipti við starfsfólk þvert á 

fyrirtækið, sem og við viðskiptavini og birgja fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði, MPM.
§ A.m.k. 5 ára reynsla af stýringu verkefna og/eða stjórnun mannauðs.
§ Vottun í aðferðafræði verkefnastjórnunar (Prince2, IPMA) og agile er kostur.
§ Þekking á ITIL og bankakerfum er kostur.
§ Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.
§ Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
§ Sjálfstæði og mikill metnaður til að ná árangri.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það gerum við með því að hafa í okkar 
röðum tæknifólk í fremstu röð. Einstaklinga sem við treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingakerfum 

landsins. Fáir uppfylla þau skilyrði. Getur verið að þú gerir það? 

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum fyrir áskoranir sem felast í flóknum upplýsingatæknikerfum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar. Við leitum að framúrskarandi starfsfólki í eftirfarandi störf:

Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu

Nánari upplýsingar um starf verkefnastjóra veitir Þorsteinn Björnsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaþróunar og ráðgjafar, thorsteinnb@rb.is, sími 569 8877.

ERT ÞÚ MEÐ

100% 
METNAÐ?

UM STARFIÐ:
§ Ef þín sýn og vilji er að byggja upp og starfa í öflugu 

sýndarvæddu umhverfi í hópi jafningja sem hafa sömu 
sýn þá er þetta rétta starfið fyrir þig.

§ Kerfisstjóri mun koma að rekstri og uppbyggingu á 
afritunarumhverfi, sýndarumhverfi, diskaumhverfi o.fl.

§ Um er að ræða kre¤andi, ¤ölbreytt og skemmtilegt starf 
fyrir öflugan einstakling.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Reynsla af rekstri á afritunarlausnum, sýndarlausnum og diskalausnum.
§ TSM þekking og reynsla er kostur.
§ Veeam þekking og reynsla er kostur.
§ VMware vottun er kostur.
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur.

Kerfisstjóri í grunnþjónustu RB

Nánari upplýsingar um starfið veitir Daníel Örn Árnason forstöðumaður 
Grunnþjónustu RB, daniel@rb.is, sími 569 8877.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

 

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 27. mars 2016.

 Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Stilling hf. er rótgróið �ölskyldufyrirtæki sem rekur fimm öflugar verslanir
víðsvegar um landið og er eitt elsta varahlutafyrirtækið á Íslandi.

Sumarstörf
Einnig er leitað að drífandi og samviskusömum einstaklingum
í sumarafleysingar á lager og í verslunum.

HæfniskröfurStarfssvið

HæfniskröfurStarfssvið

Vegna aukinna umsvifa og stækkunar félagsins óskar Stilling hf. eftir
að ráða metnaðarfulla og þjónustulipra einstaklinga til starfa.

Sölumaður

Þjónustufulltrúi
Leitað er að öflugum einstaklingum til starfa í nýju og fullkomnu þjónustuveri.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:30. Um framtíðarstarf er að ræða.

Leitað er að jákvæðum og sjálfstæðum einstaklingi til starfa í verslun. Vinnutími er aðra hvora
viku frá kl. 08:00 til kl 17:00 og hina frá kl. 09:00 til kl. 18:00. Um framtíðarstarf er að ræða.

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

· Afgreiðsla í verslun

· Framstillingar og önnur tilfallandi verkefni

· Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í bifvélavirkjun kostur

· Reglusemi, þjónustulund og jákvætt viðmót

· Góðir söluhæfileikar og rík hæfni í mannlegum samskiptum

· Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst

· Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta
  við viðskiptavini

· Skráning og eftirfylgni pantana

· Önnur tilfallandi verkefni

· Þekking og áhugi á bílum

· Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í bifvélavirkjun kostur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og hæfni
   í mannlegum samskiptum

Heilbrigðisstofnun Norðurlands  
óskar eftir hjúkrunarfræðingi við  

Heilsugæsluna Þórshöfn. 
Hjúkrunarfræðingur 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir að ráða 
hjúkrunarfræðing í 100% starfshlutfall á Heilsugæslu-
stöðina á Þórshöfn frá 15. apríl eða samkvæmt sam-
komulagi. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Umsóknarfrestur er til og með 29.04.2016 

Sjá nánar um helstu verkefni og hæfniskröfur inn á 
heimasíður HSN, www.hsn.is. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur 
til að hafna umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki 
framangreind skilyrði. Tóbaksnotkun er ekki heimiluð á 
vinnutíma innan HSN. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Halldórsdóttir -  
aslaug.halldorsdottir@hsn.is - 4640500/8607736 

Bílstjórar / Vélamenn
Gámaþjónustan h/f óskar við eftir meiraprófsbílstjórum til 
starfa hjá fyrirtækinu við akstur gámabíla og annarra bíla 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: meirapróf – vagnréttindi kostur – ADR 
réttindi kostur.

Einnig óskum eftir því að ráða vélamenn í umhleðslu og 
flokkunarstöð fyrirtækisins að Berghellu í Hafnarfirði 
viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnuvélum og eru 
vinnuvélaréttindi skilyrði meirapróf æskilegt vinnutími er 
virka daga 07:00 – 18:00 

Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum sem eru ekki 
yngri en 20 ára.
Um framtíðarstörf er að ræða.  Nánari upplýsingar veitir  
hannes@gamar.is 

Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum sem 
allra fyrst í eftirfarandi störf:
 • Meiraprófsbílstjóri Hafnarfirði:
  Meiraprófsbílstjóri óskast á þunnflots og anhydrit  
  vagn í Hafnarfirði.
 • Helluverksmiðja Hafnarfirði:
  Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og  
  eftirlit í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2016

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvar
stjóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

Við leitum að drífandi 
og jákvæðu starfsfólki 
í allar okkar verslanir.

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:
 Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

 Hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

 Áreiðanleiki og jákvæðni nauðsynleg

 Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð nauðsynleg

 Almenn þekking og áhugi á bílum og bílavörum æskileg

 Almenn tölvukunnátta æskileg

Um er að ræða sumarstörf með möguleika á 
framtíðar ráðningu. Starfið felst í almennum  
verslunarstörfum og öðrum tilfallandi störfum. 

Umsóknum ásamt meðmælum skal skilað á atvinna@bilanaust.is,  
umsóknarfrestur er til og með 31. mars.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóa 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Lögfræðingur
Ace Handling og systurfyrirtæki þess leita að öflugum 
og metnaðarfullum lögfræðingi. Starfið felur m.a. í 
sér ýmiskonar samningagerð: starfsmannasamninga, 
þjónustusamninga, samninga vegna flugvélakaupa, 
flugvélasölu ofl.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Lögfræðimenntun
• Sveigjanleiki og samstarfsvilji
• Hafa styrk til þess að vinna undir álagi
• Góð islensku og ensku kunnátta bæði í máli og riti

Umsóknarfrestur til og með 25.3.2016
Ferilskrá sendist á: jobs@avijet.is

Ace Handling

Hlutverk og kunnátta eru m.a:
• Reikningagerð, innheimta og bókhald 
 – reynsla af DK skilyrði
• Símaþjónusta og tölvupóstsamskipti
• Umsjón vefsíðu og auglýsinga – reynsla af Word Press 

mikill kostur
• Umsjón biðstofu og önnur tilfallandi störf

Vinnutími er frá 10-14 virka daga og starfsmaður þarf að 
geta hafið störf í apríl.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist 
á lausnin@lausnin.is merkt 
„Skrifstofustjóri“ fyrir 28.mars

Lausnin - fjölskyldumiðstöð auglýsir 
eftir skrifstofustjóra í 50% starf

Lausnin auglýsir eftir fjölhæfri og jákvæðri manneskju 
með góða þjónustulund til að sinna viðskiptavinum og 

ráðgjöfum Lausnarinnar. 

.

ERT ÞÚ SÁ SEM VIÐ 
LEITUM AÐ?

 

HÆFNISKRÖFUR
      Menntun sem nýtist í starfi
      Reynsla af sölustörfum.
      Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
      Kunnátta á wordpress kostur.
      Góð þekking á samfélagsmiðlum kostur.
      Góð íslensku og enskukunnátta nauðsynleg.
      Meiri tungumálakunnátta kostur.
      Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
      Þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
 
HELSTU VERKEFNI
      Almenn sölustörf.
      Samskipti við viðskiptavini.
      Uppfæra efni á samfélagsmiðlum.
      Uppfæra efni á vefsíðum hótelana.
      Önnur tilfallandi verkefni.
 

Við leitum að söludrifnum og hugmyndaríkum einstaklingi 
í söludeildina okkar. Um fjölbreytt starf er að ræða þar sem 
viðkomandi fær tækifæri á að takast á við ýmis verkefni.

Frestur til að sækja um er til 28 . mars 2016 og
sendist umsóknir ásamt ferilsskrá á geir@hotelcabin.is

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ 
ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Verslun Hafnarfirði

Viljum ráða metnaðarfullan 
og þjónustulundaðan 
verkstjóra í timburport.

Ábyrgðarsvið
•  Sala, afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini
•  Verkstjórn og önnur   
 tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Vinnuvélaréttindi kostur
• Þekking á byggingavörum   
 æskileg
•  Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
•  Samskiptahæfni

Áhaldaleiga Skútuvogi

Viljum ráða þjónustu-
lundaðan starfsmann til 
starfa í áhaldaleigu.

 Ábyrgðarsvið
•  Afgreiðsla og þjónusta 
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Þekking á verkfærum og   
 tækjum æskileg
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Framtíðarstörf

Söluráðgjafar í 
þjónustuver Holtagörðum 
og timbursölu Grafarholti

Ábyrgðarsvið
•  Sala, ráðgjöf og þjónusta 
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þekking á timbri og    
 byggingavörum kostur
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Sumarafleysingar 
með möguleika á framtíðarráðningu

Meiraprófsbílstjóri í 
vöruhús

Ábyrgðarsvið
•  Meðhöndlun vara, tínsla og 
 akstur til viðskiptavina
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Meirapróf og    
 vinnuvélaréttindi
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Umsóknir berist fyrir 
28. mars. í netfangið 
atvinna@husa.is
Vinsamlegast takið 
fram í umsókn hvaða 
starf sótt er um.

Byggjum á betra verði

Rafeindavirki
Hefur þú brennandi áhuga á fjarskiptum, ferðamennsku og ert 
með sveinspróf í rafeindavirkjun? Þá gæti starf rafeindavirkja hjá 
Vodafone verið tækifæri fyrir þig. Hlutverk rafeindavirkja er meðal 
annars að sinna uppsetningum og rekstri ásamt því að koma að 
hönnun þráðlauss fjarskiptabúnaðar. Starfssvæðið er um allt land 
og mun aðilinn starfa í hópi reynslumikilla fagmanna.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf. Umsóknarfrestur er til og 
með 28. mars n.k.

Vodafone
Við tengjum þig



 
 

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 
 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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FJÖLBREYTT STÖRF Í BOÐI 
fyrir rétta einstaklinga 

Grunnskólar 
 Kennsla í sviðslistum – Hraunvallaskóli 
 Sérkennari – Öldutúnsskóli 
 Arabískumælandi stuðningsfulltrúi – 

Öldutúnsskóli 
 Þroskaþjálfi – Setbergsskóli 
 Bókasafnsfræðingur – Víðistaðaskóli 
Leikskólar 
 Deildarstjóri – Tjarnarás 
 Aðstoð í eldhúsi – Norðurberg 
 Deildarstjóri – Hvammur 
Fræðslu- og frístundaþjónusta 
 Stuðningsfulltrúi – Húsið 
Málefni fatlaðs fólks 
 Sumarstörf á heimilum 
 Sumarstarf í þjónustukjarna 
 Sumarstarf í skammtímavistun 
 Þroskaþjálfi í skammtímavistun 
Fjölskylduþjónusta 
 Umsjón á tilsjónarheimili fyrir ungmenni 
 Ráðgjafi fyrir flóttafólk 
Sumarstörf  
 Einstaklingar fæddir 1996-1999 
 Einstaklingar fæddir 1995 og eldri 
 16-20 ára með skerta starfsgetu 
 

Nánari upplýsingar og rafrænt 
umsóknarform á hafnarfjordur.is 
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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.

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Sumarafleysingar
Virka óskar eftir starfsmanni í sumarafleysingar  

frá 10-18 virka daga. Einnig erum við að leita eftir  
starfsmanni í framtíðarstarf hálfan daginn. 

Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
með einhverja þekkingu á saumaskap. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á dagbjort@virka.is 

Rafvirkjar óskast
RK.raf leitar eftir rafvirkjum og nemum  í vinnu.  Erum 
að leita eftir stundvísum, vinnusömum aðila. Fjölbreytt 

verkefni,næg vinna framundan og góð laun í boði.

Fyrirspurnir ásamt ferilsskrá sendist á netfangið:
rkraf@intermet.is

RK.raf Crewing
Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Job description

Crewing is responsible for day to day roster 
changes, crew legality and oversees flight 
coverage for issued rosters, as well as other 
assignments focused on ensuring a smooth 
operation.

Working hours are from 07:00-19:00 on a 2-2-3 
shift pattern

Job Requirements

• Exceptional organizational skills and attention to detail
• Fluency in English, other languages are a plus
• Very good communication skills 
• Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel
 - Good computer literacy is a must. Any experience working 

with Sabre system is an advantage
• Ability to work under pressure
• Secondary school education is a requirement

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

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
seventeen wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is March 30th 2016
For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential
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Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja á 

höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf 

í sumara�eysingum. Umsóknarfrestur er til 29. mars.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í 

síma 590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar 

umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 

Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundar�rði, Ólafs�rði og Reyðar�rði.

BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

Starfsmaður í vörumóttöku  
og gæðaskoðun noxmedical.com

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á búnaði til greiningar  
á svefnröskunum. Vörur okkar bæta líf fólks með því að gera svefngreiningar einfaldari og þægilegri. 

Viðkomandi þarf að sinna  
eftirfarandi verkefnum:

› Móttaka á vörum og almenn umsjón á vörulager.
› Móttöku- og gæðaskoðun á vörum sem koma.
› Bókanir á afhendingum á vörum  

til og frá vörulager.
› Starfa samkvæmt gæðakerfi Nox Medical.
› Taka til pantanir og hafa umsjón  

með sendingum frá fyrirtækinu.

Kröfur eru:

› Reynsla af lagerhaldi og vinnu í vöruhúsakerfi.
› Nám sem nýtist í starfi.
› Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
› Góð enskukunnátta í rituðu og skrifuðu máli.
› Nákvæmni í tölum og góð tölvufærni.
› Sé jákvæður og sé tilbúinn að takast  

á við mörg fjölbreytt verkefni.

 Þörf er á starfsmanni í vörumóttöku og gæðaskoðun hjá Nox Medical.

Við erum að leita að vandvirkum, metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn að bretta upp ermar 
og hjálpa okkur með lagerhald og bókanir. Góð laun í boði fyrir góðan starfskraft.

Umsóknir og starfsferilsskrá óskast sendar á work@noxmedical.com  
Nánari upplýsingar er að finna á www.noxmedical.com/careers og hjá Davíð Erni Svavarssyni, david@noxmedical.com

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Verkefnastjóri 
Fótaaðgerðaskólans

Keilir óskar eftir að ráða í stöðu

verkefnastjóra Fótaaðgerðaskólans 

sem og áhugasama kennara við skólann.

Hæfniskröfur: Menntun sem nýtist í starfi, 

þekking á skólakerfinu og færni í 

mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 30. mars nk. 

Nánari upplýsingar veitir Haddý Anna 

Hafsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Keili,

á haddy@keilir.net eða í síma 578 4000.

Keilir    /    Ásbrú    /    578 4000    /    keilir.net

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennarar á yngsta stig 
  skólaárið 2016 – 2017
 • Umsjónarkennarar á miðstig 
  skólaárið 2016 – 2017
 
Flataskóli
 • Deildarstjóri
 • Sérkennari
 
Garðaskóli
 • Deildarstjórar
 • Grunnskólakennarar
 • Skólaliðar
 
Leikskólinn Hæðarból
 • Leikskólakennarar eða annað 
  uppeldismenntað starfsfólk
 
Leikskólinn Krakkakot
 • Matráður
 
Sumarstörf á heimilum fatlaðs 
fólks í Garðabæ
 • Krókamýri
 • Miðskógar
 • Sigurhæð
 • Ægisgrund

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
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SMIÐIR ÓSKAST
Gæðasmíði óskar eftir að ráða vana smiði í vinnu. 
Næg verkefni framundan.

Nánari upplýsingar gefur Arnar Ström í netpósti: 
arnar@gaedasmidi.is eða Magni Kristjánsson í netpósti: 
magni@gaedasmidi.is

gaedasmidi.is

Læknaritari
Læknasetrið óskað eftir að ráða læknaritara

 með löggildingu til starfa sem fyrst, í 100% starf. 
Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.

Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík

Vaka hf. óskar eftir bílstjóra í fullt starf og einnig í 
sumarafleysingar. 

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Meirapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknafrestur er til 1. apríl 2016

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá  
starf@vakahf.is - Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Hefur þú áhuga á bílum?
Finnst þér gaman að rúnta?

Þá erum við í Vöku að leita að þér

SUMARSTÖRF 

HAFNARFJARÐARBÆR | STRANDGÖTU 6 | SÍMI: 585 5500 | WWW.HAFNARFJORDUR.IS 

Hafnarfjarðarbær leitar að duglegum og 
öflugum einstaklingum til starfa í sumar.  
Lágmarksaldur umsækjenda er 21 ár (1995): 
 Flokkstjórar í Vinnuskóla 
 Leiðbeinendur í skólagörðum 
 Leiðbeinendur á íþrótta- og leikja-

námskeiðum 
Aldur umsækjenda 18-20 ára (1996-1998): 
 Garðyrkju- og umhverfisflokkar 
Aldur umsækjenda 17-20 ára (1996-1999): 
 Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikja-

námskeiðum 
 

Fyrirspurnir: vinnuskoli@hafnarfjordur.is 
 

Umsóknarfrestur er til 6. apríl. 
 

Sótt er um rafrænt á hafnarfjordur.is 

LAUS STÖRF Í TENGI
Tengi leitar af öflugum starfsmönnum í flotta liðsheild

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 • www. tengi.is • tengi@tengi.is

Smiðjuvegi  76   •   Kópavogi   •   Sími 414 1000   •  Baldursnesi    6   •   Akureyri   •   Sími 414 1050     

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN OKKAR KÓPAVOGI:

Menntun og reynsla: Hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og áhugi að gera vel í 
starfi. Reynsla af sambærilegu starfi er kostur, mikilvægt er að viðkomandi hafi náð 23 ára 
aldri. Um framtíðarstarf er að ræða.

SÖLUMAÐUR Í LAGNADEILD KÓPAVOGI:
Um er að ræða sölu til fagaðila. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á pípulögnum, 
vera stundvís og áreiðanlegur. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi einhverja þekkingu á 
pípulagnaefni – mikilvægt er að viðkomandi hafi náð 23 ára aldri.  Sveinspróf í pípulögnum er 

kostur. Um framtíðarstarf er að ræða.

SUMARSTÖRF:
Leitum af öflugum einstakling á lagerinn hjá okkur í sumar. Viðkomandi þarf helst að vera 
orðinn amk 18 ára, vera stundvís og duglegur.

Upplýsingar gefur starfsmannastjóri Tengis – Árni Birgisson
Umsóknir sendist á atvinna@tengi.is merkt viðkomandi starfi.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Tengis www.tengi.is

Verslunarstjóri óskast 
í Kjarval á Klaustri

Einnig vantar okkur starfsmann í fullt starf:
Hæfniskröfur:
-  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
-  Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
-  Aldurstakmark 18 ár
-  Hreint sakarvottorð

Sótt er um störfin með því að senda póst 
á Guðjón Gestsson gudjong@kjarval.is
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2016.

Starfslýsing:
-  Innkaup og sala

-  Stjórnun starfsfólks í versluninni

-  Ábyrgð á ráðningum og tímaskráningum

-  Ábyrgð og umsjón með fjármunum

-  Ábyrgð og eftirlit með birgðum og rýrnun

-  Ábyrgð á útliti verslunar

-  Umsjón og framkvæmd vikutilboða

-  Samskipti við birgja og samþykkt reikninga

-  Þátttaka í áætlanagerð og framkvæmd   
 áætlana  

-  Áfyllingar í verslun ásamt almennum   
 verslunarstörfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
-  Menntun í viðskiptafræði eða verslunar-  

 stjórnun er kostur
-  Reynsla af matvörumarkaði er kostur
-  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
-  Tölvukunnátta til að leysa dagleg 
   verkefni í Outlook, Excel og Navision
-  Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
-  Hreint sakarvottorð



| AtvinnA | 19. mars 2016  LAUGARDAGUR24

VIÐ LEITUM AÐ FRAMÚRSKARANDI  
STARFSMÖNNUM

Í FRAMTÍÐARSTÖRF

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, 
traustu og áhugasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frum-
kvæði, þjónustulund og tekur virkan þátt í því að efla þjónustu 
og heildarhag fyrirtækisins með því að skara fram úr en styðja 
jafnframt hvert við annað og vinna saman. 

INNKAUPASTJÓRI
Starfssvið:  
• Umsjón með innkaupum og samningum við birgja
• Ábyrgð á skráningu og vistun verðsamninga og tilboðsskjala
• Umsjón og eftirlit með reikningum, rekstrarkostnaði, framlegð
 ferða og greiningarvinnu
• Önnur verkefni eftir þörfum

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði eða háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af samningagerð og innkaupum
• Skipulagshæfni, nákvæmni og eftirfylgni
• Mikil færni í íslensku og ensku, bæði töluðu og rituðu máli. 

VERKEFNASTJÓRI
Starfssvið:  
• Sala, tilboðsgerð, úrvinnsla og framkvæmd ferða á Íslandi fyrir 

hvataferðir, ráðstefnur, viðburði og farþega skemmtiferðaskipa.
• Þátttaka í vöruþróun og hugmyndavinnu um nýjungar í ferða-
 þjónustu
• Aðstoð við önnur verkefni á álagstímum 

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði ferðaþjónustu eða önnur háskólamenntun sem 

nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á landinu og framboði ferðaþjónustu er æskileg
• Leiðsögumenntun væri kostur
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta, bæði töluðu og rituðu 

máli.  Önnur tungumál æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, nákvæmni, framúrskarandi 

þjónustulund, sveigjanleiki og aðstæður til að vinna mikið á 
álagstímum

FULLTRÚI
Starfssvið:
• Úrvinnsla og aðstoð við framkvæmd ferða á Íslandi fyrir 

hvataferðir, ráðstefnur, viðburði og farþega skemmtiferðaskipa
• Þátttaka í vöruþróun og aðstoð við skráningu og utanumhald 

vöruframboðs og þjónustu

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla á sviði ferðaþjónustu eða menntun sem 

nýtist í starfi.  Leiðsögumenntun væri kostur
• Mjög góð þekking á landinu og framboði ferðaþjónustu er 

æskileg
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
• Nákvæmni, framúrskarandi þjónustulund, sveigjanleiki og 

aðstæður til að vinna mikið á álagstímum

Umsóknir óskast sendar til 
kristinsif@atlantik.is

Umsóknarfrestur er til 31. mars

Teymisstjóra heimaþjónustu:

• Dagleg stjórnun og umsjón með framkvæmd félagslegrar   
 heimaþjónustu  í Laugardal og Háaleiti 
• Yfirsýn yfir þjónustuþarfir þeirra notenda sem fá þjónustu   
 frá teyminu.
• Endurmat á þjónustuþörf og gerð þjónustusamninga við   
 notendur.
• Veita upplýsingar og ráðgjöf til íbúa í Reykjavík varðandi þá  
 þjónustu sem í boði er 
• Þverfagleg samvinna við samstarfsaðila í félagsstarfi sem   
 og heima- og stuðningsþjónustu 
• Þátttaka í þróun og mótun verklags innan heimaþjónustu
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa,  samstarfsaðila,  félaga-  
 og hagsmunasamtaka

Verkefnisstjóra heima- og  
stuðningsþjónustu í Hátúni:

• Dagleg stjórnun og umsjón með framkvæmd félagslegrar   
 heima- og stuðningsþjónustu í Hátúni  
• Yfirsýn yfir þjónustuþarfir þeirra notenda sem fá þjónustu   
 frá teyminu.
• Endurmat á þjónustuþörf og gerð þjónustusamninga við   
 notendur.
• Ráðgjöf og samstarf við notendur heima- og stuðnings- 
 þjónustu 
• Leiðandi starf í samþættingu stuðnings- og heimaþjónustu
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að skipulagi og   
 þróun þjónustu 
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa, samstarfsaðila, félaga-   
 og hagsmunasamtaka

Hæfnikröfur

• Háskólamenntun á sviði félags-, heilbrigðis- eða mennta-   
 vísinda s.s. iðjuþjálfunar, félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar,   
 hjúkrunar eða sálfræði
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi æskileg
• Mikil starfsreynsla á sérfræðisviði
• Reynsla af stjórnun
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi og hæfni í þverfaglegri teymisvinnu 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

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

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að 
markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndar- 
þjónustu og stuðla að góðu samfélagi fyrir alla í sam-
vinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið 
er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og 
áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ingvarsdóttir deildarstjóri í síma 411-1500.  
Netfang: sigrun.ingvarsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 10. apríl n.k.

 TEYMISSTJÓRI OG VERKEFNISSTJÓRI  
ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ LAUGARDALS OG HÁALEITIS

LAUSAR ERU TIL UMSÓKNAR STÖÐUR TEYMISSTJÓRA FéLAGSLEGRAR HEIMAÞJÓNUSTU OG VERKEFNAS-
TJÓRA HEIMA- OG STUÐNINGSÞJÓNUSTU HJÁ ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ LAUGARDALS OG HÁALEITIS. LÖGÐ 
ER ÁHERSLA Á AÐ UMSæKJENDUR HAFI ÞEKKINGU OG REYNSLU AF STARFI Á SVIÐI VELFERÐARÞJÓNUS-
TU, SéRSTAKLEGA í MÁLEFNUM FÓLKS MEÐ FÖTLUN  OG ELDRI bORGARA.

Velferðarsvið

Helstu verkefni og ábyrgð

 CONSULAR ASSISTANT 

(SUMMER TIME/TEMPORARY PART-TIME)
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 

Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.
Umsóknarfrestur er til 1 apríl, 2016.  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a 
temporary part time   position of Consular Assistant. 

The closing date for this postion is April 1, 2016. 
Application forms and further information can be

 found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Vegna aukinna umsvifa leitum við að hæfileikaríkum einstaklingum til að takast á við krefjandi og spennandi verkefni á sviði 
verkefna- og byggingarstjórnunar í verklegum framkvæmdum.  

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Arkitekt, verk- eða tæknifræði (B.Sc./M.Sc.) 
Fjölbreytt reynsla á sviði byggingarframkvæmda er kostur 
Góðir skipulags og samskiptahæfileikar
Skipulögð, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Góð kunnátta í íslensku og ensku

HELSTU VERKEFNI
Fagleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
Undirbúningur og stjórnun verkefna 
Áætlanagerð, eftirfylgni og skýrslugerð
Hönnunarrýni og samræming
Kostnaðareftirlit

UM BEKA 
Beka er ráðgjafafyrirtæki á sviði mannvirkjagerðar stofanð árið 2014 sem sérhæfir sig í verkefna- og byggingastjórnun í 
verklegum framvæmdum. Meðal helstu verkefna fyrirtækisins er umsjón með framkvæmdum við Fosshótel Jökulsárlón, 
Fosshótel Mývatn og fyrirhugaðri uppbygginu á Blómavalsreitnum við Sigtún. Beka er ört vaxandi fyrirtæki og miklir 
möguleikar eru á framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama einstaklinga.  

Nánari upplýsingar veita Benedikt Ingi Tómasson í síma 842-4907 eða í tölvupósti bit@beka.is eða Karl Sigfússon í síma 
615-1133 eða tölvupósti karl@beka.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2016.  Umsókn þarf að fylgja ítarleg ferilskrá. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

BEKASPENNANDI STÖRF Í BOÐI



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 29. 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.

Matráður
Við óskum eftir að ráða matráð í 100% starf í sumarafleysingu frá 
1. júní til og með 13. júlí. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi 
starf í líflegu umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Matreiða hádegisverð fyrir starfsfólk ÁTVR að  
Stuðlahálsi og yfirumsjón með morgun- og síðdegiskaffi. 
Umsjón með mat- og veisluföngum fyrir fundi og aðrar 
uppákomur á vegum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegu starfi

•	 Snyrtimennska áskilin

•	 Góð framkoma og lipurð í samskiptum

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

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar við afgreiðslu í Vínbúðir um 
allt land. Nánari upplýsingar á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita:

Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700
Ingvar Már Helgason, eldhus@vinbudin.is – 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Vínbúðanna, vinbudin.is

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

Sumarafleysing:

www.rumfatalagerinn.is

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI
Í NÝJA VERSLUN ÚTI Á GRANDA

Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
lunduðum einstaklingum til starfa í nýrri 
verslun Rúmfatalagersins úti á Granda.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.
Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður:

Deildarstjóri í húsgagna - og dýnudeild.
Deildarstjóri í metravörudeild.

Þjónustustjóri á kassasvæði.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2016

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið: 
hallur.eiriksson@rfl.is

Einnig er hægt að hafa samband við 
Hall í síma 820-8012
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Langanesbyggð leitar eftir áhugasömum kennurum 
 

Grunnskólinn á Þórshöfn og Tónlistarskóli 
Langanesbyggðar óska eftir sérkennara og 

kennurum til starfa við skólann næsta skólaár 
 
Við óskum eftir áhugasömum kennurum sem eru skapandi í starfi. 
Við leitum að fólki með margþætta reynslu, afbragðs félagsfærni og 
hefur mikinn áhuga á fjölbreyttum kennsluháttum og skólaþróun.  
 
Í boði eru fjölbreytt viðfangsefni, þar sem hæfileikar og frumkvæði 
kennarans fá notið sín. Okkur vantar sérkennara, almenna 
bekkjarkennara,  list og verkgreinakennara, íþróttakennara og 
tónlistarkennara við Tónlistarskólann okkar, sem er deild innan 
Grunnskólans.  
 
Við leitum að sérkennara sem hefur áhuga á því að móta faglega 
stefnu sérkennslunnar við skólann sem byggir á hugmyndafræði hins 
einstaklingsmiðaða náms og virkri þátttöku allra í skólastarfinu.  
  
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í 
þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á 
þróun fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna 
lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu. Skólinn er 
framsækinn í námsmati og starf hans eflist ár frá ári. Framundan er 
áframhaldandi spennandi skólaþróun.  Á vef skólans; 
grunnskolinn.com má kynna sér allt það helsta sem snertir 
skólastarfið, skólastefnu Langanesbyggðar og námskrá skólans. 
 
Á Þórshöfn er blómstrandi mannlíf, mikil náttúrufegurð, öflugt 
íþrótta- og félagsstarf fyrir alla þá sem vilja verða hluti af fjölbreyttri 
mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps.  
 
Umsóknarfrestur er til 18. apríl og skulu umsóknir sendar rafrænt á 
netfangið skolastjori@thorshafnarskoli.is. 
Við hlökkum til að heyra frá þér! 

 
Tónlistarskóli Langanesbyggðar 
Við óskum eftir áhugasömum tónlistarkennara til starfa sem einnig 
er tilbúinn til að vinna á margvíslegan hátt að eflingu tónlistarlífs í 
byggðarlaginu. 
 
Alls eru um 30 nemendur sem stunda nám við skólann á ýmis 
hljóðfæri; gítar, píanó, blásturshljóðfæri ýmis konar ásamt fleiri 
hljóðfærum. Kennslan fer fram á Þórshöfn og einn dag vikunnar er 
kennt á Bakkafirði. Tónlistarskólinn á í góðu samstarfi við grunnskóla 
byggðarlagsins. 

Laun fara eftir kjarasamningum. 
Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri 

Ingveldur Eiríksdóttir í síma 4681164  eða  8526264. 

Í Grunnskóla Þórshafnar eru um 70 
nemendur í hæfilega stórum bekkjar-
deildum. Starfsemi skólans einkennist 
af kraftmiklu og framsæknu skóla-
starfi. Samhliða skólanum er rekinn 
tónlistarskóli og hefð er fyrir öflugu 
íþróttastarfi fyrir alla aldurshópa 
skólans. 
 
Langanesbyggð er öflugt og vaxandi 
sveitarfélag með spennandi framtíðar-
möguleika. Á Þórshöfn búa um 400 
manns í fjölskylduvænu umhverfi. 
Gott íbúðarhúsnæði er til staðar og öll 
almenn þjónusta er á Þórshöfn. Mikil 
uppbygging er framundan með 
byggingu nýs leikskóla með tengingu 
við Grunnskólann. 
Á Þórshöfn er íþróttahús og inni-
sundlaug.  Ungemnnafélag Langanes-
byggðar stendur fyrir öflugu 
íþróttastarfi. Í þorpinu er mikið og 
fjölbreytt félagslíf. Samgöngur eru 
góðar, m.a. flug fimm daga vikunnar 
til Reykjavíkur um Akureyri. Í næsta 
nágrenni eru margar helstu náttúru-
perlur landsins og ótal spennandi 
útivistarmöguleikar, s.s. fallegar 
gönguleiðir, stang- og skotveiði. 
 
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum 
aldri, af báðum kynjum, með margs 
konar menntun og reynslu. Í samræmi 
við jafnréttisáætlun Langanesbyggðar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að 
sækja um störf hjá sveitarfélaginu. 
 
 
 
 

 

LAUST STARF SKRIFSTOFUMANNESKJU MEÐ 
BÓKHALDSREYNSLU

Persónuvernd er sjálfstæð 
ríkisstofnun sem annast 
eftirlit með framkvæmd 
laga nr. 77/2000 um
persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga og 
reglna settra samkvæmt
þeim. 
Persónuvernd er lítill, 
fjölskylduvænn og 
samhentur vinnustaður 
þar sem starfsmenn 
ganga til þeirra verka sem 
þörf er á.

HELSTU VERKEFNI: MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Bókhaldsmál: færsla í Oracle, 
skráning reikninga og bókun

• Ferðaheimildir, ferðareikningar og 
bókun flugs

• Umsýsla tengd Vinnustund.
• Samskipti við þjónustuaðila
• Skráning mála í málaskrá og bókun 

erinda
• Frágangur á skjalasafni
• Önnur tilfallandi störf

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum, 

færslu bókhalds og þekking á notkun 
Oracle sem og málaskráningu er kostur

• Staðgóð þekking á íslensku og ensku
• Góð almenn tölvuþekking
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt 

viðmót og rík þjónustulund
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í 

starfi 

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2016. Umsóknir skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is merkt
„Umsókn um starf skrifstofumanneskju“. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Helga Þórisdóttir, forstjóri í síma 510-9600, farsíma 844-8386 eða í tölvupósti
helgathoris@personuvernd.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík
www.personuvernd.is

Persónuvernd leitar að ljúfum og dugmiklum starfsmanni með bros á vör til að fást við 
ýmis viðfangsefni á áhugaverðum tímum hvað persónuvernd varðar. Starfið heyrir undir 
forstjóra og helstu verkefni eru umsýsla rekstrarmála, málaskráning og samskipti við 
þjónustuaðila. Um sveigjanlegt starfshlutfall gæti verið að ræða. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands  
óskar eftir hjúkrunarfræðingi við  

Heilsugæsluna Þórshöfn. 
Hjúkrunarfræðingur 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir að ráða 
hjúkrunarfræðing í 100% starfshlutfall á Heilsugæslu-
stöðina á Þórshöfn frá 15. apríl eða samkvæmt sam-
komulagi. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Umsóknarfrestur er til og með 29.04.2016 

Sjá nánar um helstu verkefni og hæfniskröfur inn á 
heimasíður HSN, www.hsn.is. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur 
til að hafna umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki 
framangreind skilyrði. Tóbaksnotkun er ekki heimiluð á 
vinnutíma innan HSN. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Halldórsdóttir -  
aslaug.halldorsdottir@hsn.is - 4640500/8607736 

Bílstjórar / Vélamenn
Gámaþjónustan h/f óskar við eftir meiraprófsbílstjórum til 
starfa hjá fyrirtækinu við akstur gámabíla og annarra bíla 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: meirapróf – vagnréttindi kostur – ADR 
réttindi kostur.

Einnig óskum eftir því að ráða vélamenn í umhleðslu og 
flokkunarstöð fyrirtækisins að Berghellu í Hafnarfirði 
viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnuvélum og eru 
vinnuvélaréttindi skilyrði meirapróf æskilegt vinnutími er 
virka daga 07:00 – 18:00 

Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum sem eru ekki 
yngri en 20 ára.
Um framtíðarstörf er að ræða.  Nánari upplýsingar veitir  
hannes@gamar.is 

Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum sem 
allra fyrst í eftirfarandi störf:
 • Meiraprófsbílstjóri Hafnarfirði:
  Meiraprófsbílstjóri óskast á þunnflots og anhydrit  
  vagn í Hafnarfirði.
 • Helluverksmiðja Hafnarfirði:
  Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og  
  eftirlit í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2016

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvar
stjóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Mentor óskar eftir að ráða viðskiptastjóra fyrir Ísland

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Stjórnun þjónustueiningarinnar á Íslandi
Ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini og samstarfsaðila
Umsjón með innleiðingu nýrrar kynslóðar Mentor  
kerfisins á Íslandi

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Kennaramenntun og framhaldsnám í viðskiptafræði æskilegt
Reynsla af stjórnun og markaðsmálum
Hæfni við greiningavinnu og áætlanagerð
Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Um Mentor
Mentor er ört vaxandi upplýsingatæknifyrirtæki með starfsstöðvar 
í fimm löndum. Mentor er í fremstu röð á sviði upplýsingakerfa fyrir 
skóla, með áherslu á hæfnimiðað námsmat. Alls starfa 55 starfsmenn 
hjá fyrirtækinu, þar af eru 20 staðsettir á Íslandi. 
Fyrirtækið þjónustar í dag um 1200 skóla. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu starfs-
umhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Viðkomandi þarf að vera þjónustudrifinn með afbragðs hæfileika í 
mannlegum samskiptum. 
Umsóknir sendist til starf@mentor.is fyrir 2. apríl 2016.

Allir nemendur nái sínum markmiðum! | www.infomentor.is

Leitað er að öflugum aðila í krefjandi starf viðskiptastjóra, þar sem frumkvæði, 
samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. 

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

Starfsfólk á lager

Starfssvið:
• Almenn lagerstörf
• Móttaka á vörum
• Samantekt pantana
• Frágangur
• Átöppun
• Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum
• Snyrtimennska og reglusemi
• Reynsla af NAV kostur
• Lyftarapróf
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og þjónustulund

Starfsmaður í dreifingu

Starfssvið:
• Almenn dreifing á vörum
• Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
• Gilt meirapróf
• ADR-réttindi kostur
• Lyftarapróf kostur
• Snyrtimennska og reglusemi
• Hæfni í mannlegum samskiptum, 

jákvæðni og þjónustulund

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

Skilyrði er að umsækjendur hafi 
hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda 
á netfangið frida@olis.is. 

Umsóknarfrestur er til 6. apríl.

LAGERSTÖRF
Olís óskar eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu starfsfólki í störf á lager félagsins í Reykjavík
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Matreiðslumaður, sumarafleys. ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201603/435
Verkefnastjóri, upplýsingatækni Landskerfi bókasafna Reykjavík 201603/434
Starfsmaður, sumarafleysing LRH, þjónustudeild Reykjavík 201603/433
Starfsmaður, sumarafleysing LRH, þjónustudeild/þjónustubifreið Reykjavík 201603/432
Skrifstofustjóri lögfræðisviðs Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201603/431
Doktorsnemi HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201603/430
Lektor í sjúkraþjálfun HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201603/429
Doktorsnemi HÍ, Líf- og umhverfisvísindastofnun Reykjavík 201603/428
Mannauðsstjóri Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201603/427
Bókari Matvælastofnun Selfoss 201603/426
Lögfræðingur Menntamálastofnun Kópavogur 201603/425
Hjúkrunarfræðingur LSH, Rjóðrið Reykjavík 201603/424
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201603/423
Hjúkrunarfræðingur LSH, vísindarannsóknin SENATOR Reykjavík 201603/422
Deildarstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201603/421
Eftirlitsmaður við fyrirtækjaeftirlit Vinnueftirlitið Reykjavík 201603/420
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201603/419
Fjármálastjóri Útlendingastofnun Reykjavík 201603/418
Lögfræðingar Útlendingastofnun Reykjavík 201603/417
Starfsmenn Útlendingastofnun Reykjavík 201603/416
Sérfr. á móttöku- og þjónustusvið Útlendingastofnun Reykjavík 201603/415
Starfsm. á mótt.- og þjónustusvið Útlendingastofnun Reykjavík 201603/414
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201603/413
Fulltrúi í þjónustuver Tollstjóri Reykjavík 201603/412
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Blönduós 201603/411
Sérfræðingur á sviði heilbr.uppl. Embætti landlæknis Reykjavík 201603/410
Verkefnastjóri í fræðsludeild Vinnueftirlitið Reykjavík 201603/409
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201603/408
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Þórshöfn 201603/407
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201603/406
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, taugalækningadeild Reykjavík 201603/405
Sjúkraþjálfarar/hreyfistjórar LSH, göngudeildir Reykjavík 201603/404
Ljósmæður/hjúkr.fr., sumarstörf LSH, meðgöngu- og sængurlegudeild Reykjavík 201603/403
Sérhæfður aðst.m. sjúkraþjálfara LSH, sjúkraþjálfun Reykjavík 201603/402
Yfirljósmóðir LSH, meðgöngu- og sængurlegudeild Reykjavík 201603/401
Listrænir stjórnendur Þjóðleikhúsið Reykjavík 201603/400
Leikarar Þjóðleikhúsið Reykjavík 201603/399
Sérfræðingur á fjármálasviði Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201603/398
Skólameistari Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201603/397
Starfsmannastjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201603/396
Verkefnastjóri Fab Lab Verkmenntaskólinn á Akureyri Eyjafjörður 201603/395

Leitum að öflugum einstakling til að gegna starfi þjónustustjóra fyrirtækisins.  Spennandi starf í skemmtilegu umhverfi 
með nýjum og öflugum fyrsta flokks tækjabúnaði til stafrænnar prentunar.  ARTPRO Prentþjónusta er prentþjónustufyrirtæki 
sem þjónustar fyrirtæki og stofnanir. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 4 manns, auk fleiri við tímabundin verkefni.

ARTPRO Prentþjónusta  I  Háholti 14  I  Mosfellsbæ  I  www.artpro.is

PRENTÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTUSTJÓRI

STARFSLÝSING:
• Yfirumsjón með samskiptum og þjónustu við  
    viðskiptavini fyrirtækisins.
• Dagleg verkstjórn og verkskipulag.
• Tilboðsgerð og sala.
• Móttaka og vinnsla verkefna.
• Hönnun, umbrot og prentvinnsla.
• Stafræn prentun, frágangur og eftirvinnsla, sem og  
    önnur störf tengd þjónustu okkar og framleiðslu.

HÆFNISKRÖFUR:
• Metnaðarfullur einstaklingur, 30 ára eða eldri. 
• Lipur þjónustulund og góðir eiginleikar í mannlegum samskiptum.
• Starfsreynsla úr prentiðnaði er skilyrði. 
• Reynsla af stafrænni prentun er kostur.
• Góð kunnátta og reynsla af hönnun og vinnslu prentskjala.
• Góð tölvukunnátta og notkun InDesign, Photoshop, Illustrator  
    og annarra Adobe forrita er algjört skilyrði.
• Reynsla í notkun sölukerfis og góð tilfinning fyrir verðútreikningum.

Umsóknir sendist með tölvupósti á netfangið gudni@artpro.is
Farið verður með allar umsóknir sem 100% trúnaðarmál. Ekki eru veittar upplýsingar í síma.

Aðalfundur LAUF – félags flogaveikra verður haldinn  
þriðjudaginn 29. mars 2016 kl. 19:30

fundarsal félagsins á jarðhæð í Hátúni 10.

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Félagsmenn fjölmennið!

Stjórnin.

Aðalfundur

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2016-2017

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 31. ágúst 2016 til
29. ágúst 2017.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 18. apríl nk.

 

Námskeið um notkun sprengiefna
Dagana 4. – 8. apríl 2016 verður haldið námskeið í  
Reykjavík um meðferð sprengiefna ef næg þátttaka fæst. 
Námskeiðið sem er fræðilegt er ætlað þeim sem öðlast 
vilja réttindi til að fara með sprengiefni og annast sprengi-
vinnu samkvæmt reglugerð nr. 684/1999 um sprengiefni. 
Til að fá leyfi lögreglustjóra til að fara með sprengiefni og 
annast sprengivinnu þarf viðkomandi einnig að standast 
verklegt próf í meðferð sprengiefna.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðsgjald sem er kr. 
110.500:- í síðasta lagi miðvikudaginn 30. mars 2016.

Námskeiðið verður haldið í húsnæði Rafiðnaðarskólans, 
Stórhöfða 27, Reykjavík og hefst kl. 09:00 mánudaginn 
4. apríl 2016.

Þar sem fjöldi þátttakanda er takmarkaður fer  
forgangsröðun á þátttöku eftir greiðslu námskeiðsgjalds.
Skráning á slóðinni http://skraning.ver.is. 

Nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins 
Bíldshöfða 16, Reykjavík, s. 550 4600.

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Rammasamningur Raforka – Útboð nr. 20266

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningum ríkisins 
á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna kaupa á 
raforku.         

Markmið útboðsins er að veita stofnunum og fyrirtækjum í 
meirihluta eigu ríkisins aðgengi að raforku á hagstæðu verði, 
að uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda.

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs 
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- 
eða þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu 
þekktar. Kaup fara fram í örútboðum eftir að rammasamningur 
er kominn á. 

Sveitarfélög eru ekki aðilar að rammasamningi þessum.

Nánari lýsingu á umfangi útboðsins er að finna í útboðs-
lýsingu sem birt verður á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is eigi 
síðar en miðvikudaginn 23.mars n.k.

Tilboð verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 3. maí 2016 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Útboð nr. 20217
Stækkun Búrfellsvirkjunar

Rekstur mötuneytis  
og vinnubúða

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur  mötuneytis 
og vinnubúða við stækkun Búrfellsvirkjunar samkvæmt 
útboðsgögnum BUR-08, nr. 20217. 

Verkið hefst í júlí 2016 og lýkur í júní 2018.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 3. maí 2016. 

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

Viðgerðir og viðhald utanhúss
Faxaflóahafnir sf. óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald 
utanhúss á Grandagarði 16. Um er að ræða iðnaðar- og 
skrifstofuhús á tveimur hæðum við vesturhöfn Reykjavíkur.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
• Alhreinsun og múrhúðun á steyptum flötum ~600 m2 
• Málun steyptra flata ~600 m2
• Hreinsun og málun þakklæðningar ~2.300 m2
• Endurnýjun gluggaeininga 72 stk.

Verklok eru 15. sept. 2016.

Útboðsgögn verða afhent endurgjaldslaust í gegnum heima-
síðu Strendings ehf.: strendingur.is/index.php/utbodsvefur.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 11:00 þann 12. apríl 2016 
á skrifstofu Faxaflóahafna við Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

Útboð

ÚTBOÐ
Fjallabyggð óskar eftir tilboðum  

í eftirfarandi verk:

Fjallabyggð. Fráveita 2016
Skolpdælubrunnar

Vél-, raf- og stjórnbúnaður

Verkið felst í útvegun og uppsetningu skolpdæla,  
rafbúnaðar og stjórnbúnaðar á samt tilheyrandi tengi- 
lögnum í þrjá steinsteypta dælubrunna á Ólafsfirði og 
Siglufirði.  Brunnarnir eru að mestu niðurgrafnir með 
þurruppstilltum dælum í rými sem jafnframt hýsir raf-  
og stjórnbúnað.

Helstu magntölur eru:
• Skolpdælur Afköst 30 l/sek 2 stk.
• Skolpdælur Afköst 6 l/sek 2 stk.
• Skolpdælur Afköst 5 l/sek 2 stk.
• Lensidælur Afköst 0,5 l/sek 3 stk.
• Stýri- og rafkerfi í 3 brunna 3 stk.

Beiðni um útboðsgögn skal senda á netfangið  
utbod@vso.is með upplýsingum um nafn þess sem  
óskar eftir gögnunum, síma, heimilisfang og netfang

Tilboðum skal skilað á skrifstofur Fjallabyggðar,  
Gránugötu 24, 580 Siglufirði, eigi síðar en 12. apríl 2016  
kl. 14.00 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

Ármann Viðar Sigurðsson
Deildarstjóri tæknideildar

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

Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar

Bláskógabyggð

ÚTBOÐ 
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið:

Gatnagerð Reykholti  Efling - 2016

Reykholt gatnagerð Efling 2016
Verkáfangi 1 - Verklok 30. nóvember 2016
Verkáfangi 2 - Verklok 30. ágúst 2017

Verkið skiptist í 2 hluta.
 1. Undirbygging og lagnir:
 Verkið felur í sér að grafa fyrir og undirbyggja aðkomu-

veg og húsagötur í nýju byggingalandi Stéttarfélagsins 
Eflingar sunnan við Aratungu í Bláskógabyggð.

 Frá götunni að skólastjórabústaði verður byggður nýr 
aðkomuvegur. Vegurinn liggur upp á holtið sunnan 
við skólastjórabústaðinn og sveigir til norðurs að 
fyrirhugaðri orlofsbyggð Eflingar.

 Ljúka skal við undirbyggingu og allar lagnir í þessum 
áfanga. Allar götur skulu vera uppbyggðar með neðra 
burðarlagi í u.þ.b. 10 cm undir endanlegu yfirborði. 
Ganga skal frá öllum flágafleygum og köntum miðað við 
endanlegt yfirborð.

 2.Efra burðarlag og klæðning:
 Seinni áfanginn felur í sér að koma fyrir efra burðar-

lagi, hefla götur í hæð og valta. Á allar götur skal setja 
tvöfalt lag af klæðningu.

Helstu magntölur eru:
- Neðra burðarlag 2 842 m3 
- Efra burðarlag 411 m3
- Vatnsveitulagnir 707 m
- Hitaveitulagnir 632 m
- Fráveitulagnir 480 m
- Klæðning tvöfalt lag  4 107 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
miðvikudeginum 16. mars 2016.  

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Ingibjörgu hjá Eflu Suðurlandi í síma 412 6900, eða með 
tölvupósti á netfangið utbod.sudurland@efla.is  og gefa 
upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 
útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Efla Suðurland fyrir kl. 11:00 
miðvikudaginn 6. apríl 2016, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sviðsstjóri þjónustu- og framkvæmdasviðs  
Bláskógabyggðar

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Úlfarsárdalur, hverfi 1. Yfirborðsfrágangur 2016,  
 útboð nr. 13686.

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

                              

                           

           ÚTBOÐ – 1603077 
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Bæjarskrifstofur Grindavíkur, 
innanhússbreytingar“ 

Lauslegt yfirlit yfir verkið: 
Stækkun á skrifstofuhúsnæði bæjarskrifstofa Grindavíkur sem staðsettar eru á 2. 
og 3. hæð í verslunar og þjónustumiðstöð Grindavíkur, Víkurbraut 62. Í 
megindráttum eru bæjarskrifstofur Grindavíkur að stækka sig inn í 127 m² rými, 
þar sem áður var Bókasafn Grindavíkur en heildarflatarmál verks eru um 202 m2.

Helstu verkþættir eru: 

- Rif og förgun veggja, lofta, gólfefna, hurða og lagna. 
- Uppbygging: uppsetning á hefðbundnum milliveggjum og glerkerfum 

ásamt nýjum innihurðum, innréttingum, salernum, loftaklæðningum, raf- 
og loftræsilögnum, málun og lagningu nýrra gólfefna. 

Helstu magntölur uppbyggingar eru: 

- Milliveggir  122 m2

- Glerveggir  40 m2

- Loftaklæðningar 214 m2

- Gólfefni  232 m2

- Málun   236 m2

Verkinu skal að fullu lokið þann 1. september 2016 
Hægt verður að nálgast útboðsgögn á rafrænu formi frá og með 21. mars n.k. á 
netfanginu armann@grindavík.is eða í síma 420-1100 hjá bæjarskrifstofu 
Grindavíkur, Víkurbraut 62, 240 Grindavík. 

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar miðvikudaginn 23. mars 2016  
kl. 13:00.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar en fimmtudaginn 14. 
apríl 2016, kl. 14:00, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska. 

ÚTBOÐ: UPPSTEYPA

Verkið skal vinnast á tímabilinu 
maí til september 2016.

Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar 
frá og með mánudeginum 21. mars. 

Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, 
sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.is

Tilboð verða opnuð mánudaginn 4. apríl, kl. 13:00
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf. 

Stórhöfða 25, 110 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar má finna á www.golfmos.is/utbod

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ GOLFKLÚBBS MOSFELLSBÆJAR 
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. 

óska eftir tilboðum í uppsteypu.

ÚTBOÐ Í MALBIK OG MERKINGAR 

HAFNARFJARÐARBÆR | STRANDGÖTU 6 | SÍMI: 585 5500 | WWW.HAFNARFJORDUR.IS 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í: 

Yfirlagnir á malbiki í Hafnarfirði 2016 

 Áætlað magn ca. 22.000 m²  

 Opnun tilboða 31. mars kl. 10:00 

Malbiksviðgerðir  í Hafnarfirði 2016 

 Áætlað magn ca. 1.000 m²  

 Opnun tilboða 31. mars kl. 10:15 

Vegmerking  í Hafnarfirði 2016 

 Áætlað magn ca. 1.000 m²  

 Opnun tilboða 31. mars kl. 10:45 

Útboðsgögn eru afhent hjá Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2.  

Kostnaður við gögn kr. 3.000.- 

Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þess óska. 

Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem 
er eða hafna öllum. 
 

Nánari upplýsingar á hafnarfjordur.is 
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Nökkvavogur 35 - 104 Reykjavík 

Opið hús sunnud. 20. mars frá kl. 13:00 til 13:30
Falleg og rúmgóð 59,5 m2 (gólfflötur ca. 67m2), 3ja herbergja risíbúð.  
Íbúðin er vel skipulögð og mikið endurnýjuð.  V. 28,9 m.

Barðavogur 26 - 104 Reykjavík 

Opið hús sunnud. 20. mars frá kl. 14:00 til 14:30
Falleg og mikið endurnýjuð  4ra herbergja hæð  ásamt  bílskúr við Barða-
vog 26 í Reykjavík. Eignin er skráð 126,7 m2, þar af íbúð 93,7 m2, geymsla 2 
m2 og bílskúr 33 m2. V 43,3 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

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.

 

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.

 

Rammasamningur Raforka – Útboð nr. 20266

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningum ríkisins 
á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna kaupa á 
raforku.         

Markmið útboðsins er að veita stofnunum og fyrirtækjum í 
meirihluta eigu ríkisins aðgengi að raforku á hagstæðu verði, 
að uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda.

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs 
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- 
eða þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu 
þekktar. Kaup fara fram í örútboðum eftir að rammasamningur 
er kominn á. 

Sveitarfélög eru ekki aðilar að rammasamningi þessum.

Nánari lýsingu á umfangi útboðsins er að finna í útboðs-
lýsingu sem birt verður á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is eigi 
síðar en miðvikudaginn 23.mars n.k.

Tilboð verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 3. maí 2016 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sölusýning þann 19. mars og 20. mars kl. 14.00 – 16.00 þar sem íbúðir 301 
og 302 verða sýndar fullbúnar (auðvelt að finna húsið því þar stendur eini byggingarkraninn í hverfinu).

Nánari upplýsingar má nálgast hjá Eignasala.is að Hafnargötu 90a, 2h. S: 420-6070 
eða eignasala@eignasala.is og hjá Jóni P. hjá Allt Fasteignum, Bæjarhrauni 12 í 
Hafnarfirði, í síma 772-1757 eða jonni@alltfasteignir.is 

Dalvegi 10-14  /  595 0570  /  Parki.is

Nýjar fullbúnar 3ja – 4ra herbergja íbúðir með öllum gólfefnum sem 
afhendast í maí 2016.

Einstaklega vandaðar íbúðir með sérinngangi og fyrsta lyftuhúsið í 
þessum hluta Reykjanesbæjar (Innri Njarðvík).

Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir frá Parka, vandaðar flísar frá 
Álfaborg og AEG heimilistæki frá Ormsson.

Húsið stendur við sömu götu og næsti grunnskóli hverfisins mun rísa 
og í næstu götu er einnig skipulagður nýr leikskóli. Frábært útsýni til 
lands og sjávar.

Verð frá 24.9 m.kr. og allt að 98% fjármögnun og útborgun frá 498 þús.

Húsanes kynnir nýjar og glæsilegar íbúðir
að Bjarkardal 2 í Reykjanesbæ:

 Þökkum frábærar viðtökur

Nokkrar íbúðir seldar strax fyrstu vikuna!

Reykás 25 í Árbæ

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21 MARS FRÁ KL 17.30-18.
Mjög góð 3ja herbergja íbúð í Reykás í Árbæ.  Íbúðin er skráð 
83,7 fm en að auki er óskrað sér geymsla í kjallara u.þ.b 9 fm, 
alls 92,7 fm.  Íbúðin  er á annarri hæð með tveimur svölum. 
Búið er að endurnýja baðherbergið, flísalagt í hólf og gólf 
með sturtu og baðkari. Verð 32.900.000.-
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

OPIÐ HÚS

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Blesugróf 8 - Fossvogur

Opið hús laugardaginn 19.  mars k. 17.30-18.00

Um er að ræða steypt hús frá 1978 , skiptist í vel skipu-
lagða íbúð á einni hæð með 5-6 herb. frístandandi bílskúr 
og auka íbúðar í kjallara undir hlut hússins. Nýlegt eldhús, 
baðherbergi og gólfefni á efri hæð að mestu. Góður 
garður og verönd mót vestri.

Verð:  62.000.000

8-9
herb.

241
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Kjarrmóar 16 -Raðhús með bílskúr
Einstaklega vel skipulagt raðhús á einni hæð með 4 
svefnherbergi, glæsilegt opið alrými fyrir eldhús og 
stofu, leikherbergi undir súð, nýlegt baðherbergi og 
eldhús. Skjólgóður garður og verönd mót s-vestri.
Bílskúr er með hita, rafmagni og heitu og köldu vatni.

Verð:  49.500.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

5
herb.

136
m2.

Aflagrandi 21 - 107 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 21. mars kl. 17:30 – 18:00

Björt og falleg 4ra herbergja  íbúð á 2. hæð í góðu Vestur-
bænum. Húsið hefur fengið gott viðhald.  3 svefnherber-
gi. Rúmgóðar svalir. 

Verð:  53.500.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

OPIÐ
HÚS

Bræðraborgarstígur 7
102,8 fermetra 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við 
Bræðraborgarstíg 7 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi og 
baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi í kjallara. 

Verð:  47.900.000

3
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Sveighús 12
223,7 fermetra glæsilegt einbýlishús að 
Sveighúsum 12, á þessum vinsæla stað í 
Grafarvogi. Húsið er innst í götunni, gott útsýni, 
svalir og verönd á móti suðri. Húsið er á pöllum 
og með innbyggðum. Gott fjölskyldu hús.

Verð:  84.900.000

7
herb.

223,
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Kirkjulundur 12
Glæsileg penthouse íbúð með stórfeng-
legu útsýni. Um er að ræða 135,9 fm íbúð á 
efstu hæð við Kirkjulund í hjarta Garðabæjar. 
Vandaðar innréttingar eru í íbúðinni og allur 
frágangur er eins og best getur orðið. 

Verð:  Tilboð

3
herb.

144,5
m2.

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Asparhvarf

Asparhvarf glæsilegt 409,2 fermetra einbýlishús ásamt 60,9 fm. 
hesthúsi og 30,8 fermetra bílskúr samtals 500,9 fermetrar við Aspar-
hvarf í Kópavogi. Húsið er steinnsteypt, byggt 2006 á tveimur hæðum. 
Búið er innrétta tvær íbúðir í hluta húsins með sérinngang. Lóðin er 
stór með fallegri timburverönd með lýsingu. Aðkoma er neðan götu að 
lóðinni og hesthúsinu.

500
m2.

7
herb.

Verð:  108.000.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Lundur 1 - Penthouse með 2 bílastæði 

Einstaklega vönduð og stórglæsileg útsýnis íbúð á 10. og efstu hæð í 
Lundi. Íbúðinni fylgja 2 stæði í bílageymslu, sólskýli með heitum potti 
og verönd auk svala umvherfis eignina á 3 vegu sem ná yfir 75 fm.
Íbúðin er öll innréttuð á afara vandaðan og fágaðan máta þar sem sjón 
er sögu ríkari. Útsýni út frá Öskjuhlíð,  Esjuna, upp Elliðarárdalinn og 
til fjalla í Austri.
 
Bókið tíma fyrir skoðun á hjá Fasteignasala.

159
m2.

2-3
herb.

Bæjargil 88

Opið hús sunnudaginn 20. mars kl. 15.00-15.30

Gott og mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum 
í Garðabænum. Á neðri hæð er stórt og glæsilegt 
eldhús, borðstofa og stofa auk gestasnyrtingar og 
herbergis, á efri hæð eru 3 góð herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og rúmgott hol. 

Verð:  59.500.000

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Þóra

Fasteignasali
 777 2882

Bergstaðastrtæi 56 - 1. hæð     

Opið hús sunnudaginn 20. mars kl. 13.30-14.00

Falleg íbúð í virðulega steinhúsi frá 1928.  Íbúðin 
er með tvær fallegar stofur með mikilli lofthæð, 
skrautlistum og góðum gluggum sem tryggja björt 
rými. 2 svefnherbergi eru í íbúðini, eldhús með 
nýlegri innréttingu og baðherbergi með sturtuklefa.

Verð:  49.900.000

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Þóra

Fasteignasali
 777 2882

6
herb.

209
m2.

Opið hús laugardaginn 20. mars kl. 13.00-13.30
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Glæsilegt fjölskylduhús  við Laxakvísl 3 
Fimm svefnherbergi og lokaður suðurgarður

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Vel skipulagt og fallegt um 240 fm raðhús á góðum stað á Ártúnsholtinu. Húsið er á tveim hæðum og 
sérstæður bílskúr stendur fyrir framan. Fimm stór herbergi og stór björt stofa. Fallegur aflokaður suður-
garður. Eign sem hefur verið í góðu viðhaldi í gegnum árin, gott fjölskylduhús.  

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098.

Glæsileg og frábærlega staðsett 
168,2 fm endaíbúð á efstu hæð í 
miðju mannlífs við Skólavörðustíg. 
Íbúðin er rúmgóð með stórum 
stofum, tvennum svölum, vönduðum 
innréttingum og glæsilegu útsýni 
yfir miðborgina. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega. Verð: 75 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

BYGGINGARLÓÐ TIL SÖLU

Hafnargötu 20, 230 Reykjanesbær S: 420 4000
Guðlaugur H. Guðlaugsson löggiltur fasteignasali

Vatnsnesvegur 2. Til sölu 5.909 fm byggingarlóð sem stendur við sjávarsíðuna í Reykjanesbæ (Keflavík).  
Um er að ræða Leigulóð og gert er ráð fyrir blandaðri byggð á þessu svæði. Gatnagerðagjöld af fyrri 
byggingu eru greidd og var stærð þess ca 4.350 fm. Búið að jarðvegskipta hluta af lóðinni sem er tilbúin 
til byggingar. Verð 40 millj. 
Nánari upplýsingar veita Reynir Björnsson, Lögg. fast.sali. hjá Eignamiðlun, sími 895 8321 og 
Brynjar Guðlaugsson, Sölumaður hjá Stuðlabergi, sími 896 5464

 

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 
fermetra bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Guð-
mundssyni og hefur verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  Skipulag hússins er 
frábært og mögulegt væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum 
gluggum og fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og háum trjágróðri.  
Hellulögð innkeyrsla og stéttar. Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í Fossvogi  
þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Helluland - Glæsilegt endaraðhús í Fossvogi 

Lindarvað 19
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð á vinsælum stað 
innarlega í botnlanga, afgirtum garði 
og timburverönd. Mjög stutt í skóla, 
leikskóla og fallega náttúru.

STÆRÐ: 125,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

  44.900.000 

Heyrumst

Arna Rut Þorleifsdóttir  
Sölufulltrúi

  692 5515  
  arna@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  lind@fastlind.is

OPIÐ HÚS    20. mars 13:00 – 13:30

BORGARTÚN - TIL LEIGU

Til leigu 390 fm á 4. hæð í glæsilegu húsnæði 
við Borgartún í Reykjavík. Um er að ræða 
hálfa hæð sem skiptast í 340,1 fm skrifstofu-
rými, svo kaffistofu og gang samtals 49,94 fm. 
Auðvelt væri að breyta kaffistofu í 2 fundar-
herbergi eða skrifstofur líkt og upprunalegt 
skipulag var áður. Eignin stendur við sjávar-
síðuna við eina af mestu umferðaræðum 
höfuðborgarsvæðisins. Stórkostleg fjalla- og 
sjávarsýn. Gott aðgengi og aðgangsstýrð 
bílastæði við húsið.
 
Nánari lýsing: Í dag eru tveir inngangar í 
rýmið. Gólfefni eru parket og flísar á baðher-
bergi. Hæðin er óvenju björt og skemmtilegt 
með gólfsíðum gluggum. Skipting í dag er 
stórt opið rými, rúmgott eldhús, snyrtingar 
og eldhúskrókur. Búið er að stúka af hluta af 
opna rýminu með glerveggjum. Mögulegt er 
að breyta skipulagi en leigusali getur útvegað 
skilrúm. Rýmið er laust frá apríl 2016.
 
Nánari upplýsingar um eignina gefur Hilmar 
Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í 
síma 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

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.



Holtsvegur 41 í Urriðaholti 
í Garðabæ - Opið hús

Glæsilegar nýjar íbúðir sem eru 3ja og 4ra herbergja og fylgja þeim stæði í bílageymslu. Húsið stendur á fallegum 
stað ofarlega í hlíðinni með fallegu útsýni til suðurs og vesturs yfir Urriðavatn. Húsið er lyftuhús og eru allar íbúðir 
með stórum svölum. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar, án gólfefna, með vönduðum innréttingum frá Birninum. 
Vandaður frágangur og mjög traustur byggingaraðili, Flotgólf ehf.  Afhending í júní 2016. Mjög góð staðsetning þar 
sem göngufæri er í alla þjónustu og verslanir og golfvöllinn í Urriðaholti. 

Aðeins eru þrjár íbúðir eftir:
Íbúð 03-02, 180 fm,  Verð 69,9 millj. • Íbúð 04-01, 187 fm,  Verð 74,9 millj, • Íbúð 02-01, 122,4 fm,  Verð 48,9 millj.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15-16. Velkomin og skoðið þessar glæsilegu íbúðir. 

Frekari upplýsingar veita Finnbogi s: 895-1098 og Brynjólfur s: 896-2953.

AÐEINS
 3

ÍBÚÐIR EFTIR

 
Rauðamýri 11 Endaraðhús á góðum stað í Mosfellsbæ.  
Raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtls 177,7 
fm. Rúmgott eldhús og stofa. Úr stofu er útgengt á stóran 
afgirtan sólpall. Þrjú svefnherbergi. Flísar á forstofu, þvot-
tahúsi, gestasalerni, elhúsi og baðherbergi. Parket á stofu 
og herbergjum. Verð 52,5 m. Eignin verðu sýnd í opnu húsi 
sunnudaginn 20. mars kl. 13:00. Nánari upplýsingar gefur 
Jón M. Bergsson löggiltur fasteignasali í síma 777-1215.

 
Hraungata 1 -  3ja herb -  Opið hús
Glæsileg um 140 fm íbúð á jarðhæð  með stæði í opnu bílskýli.  
Björt íbúð með stórri verönd, vönduðum innréttingum, tækjum 
og gólfefnum að hluta. V. 49,8 m.  Opið hús á morgun sunnu-
dag frá kl. 14:00 - 14:30. Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur 
896-2953.

 
Ásakór 7 íbúð  - 3ja herb. Opið hús.
Falleg 90 fm íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi .  Vandaðar innréttingar 
og gólfefni.  Parket, flísar og eikarinnréttingar ásamt góðu útsýni.  
Góð íbúð á vinsælum stað.  Verð 33.5. Allar nánari upplýsingar 
veitir Erla s. 692 0149. Opið hús á morgun sunnudag kl. 15:00. 
Bjalla nr. 45

 
Klukkuberg  -  Sérhæð - Opið hús 
4ra herbergja íbúð með sérinngangi.  Mikið endurbætt  106 fm 
íbúð  á tveimur hæðum.   Nýlegar innréttingar og gólfefni.  Þrjú 
svefnherbergi , góðar svalir og mikið útsýni.  V. 33,9 m.   
Opið hús mánudaginn 21.mars  kl 17:30-18:00

 
Berjavellir 3 - 3ja herb. opið hús
Vönduð rúmgóð 95 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  Stórar yfir-
byggðar svalir  til norðurs og vesturs.   Tvö stór svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar og vandaðar innréttingar. V. 32,9 mil. 
Opið hús sunnudaginn 20. mars milli kl. 14.40 og 15.10  
Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum.

 
Kvistavellir 24 - Endaraðhús. opið hús
Vandað og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr.  Húsið stendur á góðri afgirtri lóð.  Fjögur góð 
svefnherbergi á efri hæð . Upptekin loft, innfelld lýsing, vandaðar 
innréttingar og gólfefni ásamt stórum hellulögðum svölum.   
V. 57mil.  Opið hús Sunnudaginn 20 mars milli 14.00 og 
14.30 Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum.

 
Skipholt  - 3ja á jarðhæð á góðum stað.
Góð þriggja herbergja, um 105 fm,  íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli 
í Skipholti. Sérinngangur, tvö góð svefnherbergi, stór stofa, gott 
eldhús með gluggum á tvenna vegu og sér þvottahús inn af eld-
húsi.  Sér bílastæði fylgir eign.  Nánari upplýsingar veitir  
Brynjólfur, S: 896-2953, brynjolfur@heimili.is.

 
Grænatún – fallegt einbýli. 
Rúmgott einbýli á stórri lóð  með stórum bílskúr.  Sólpallar á 
baklóð og heitur pottur. Húsið er skráð alls 239,8 fm.  Íbúðar-
rými 203,8 fm og blílskúr 36,0 fm. Húsið hefur verið mikið 
endurbætt að innan og málað að utan 2015. 5-6 möguleg 
svefnherbergi góðar stofur.  V. 57,9 m.
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Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur
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Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ
 HÚS

 
 



 íbúða 
lyftuhús

17
herbergja 

íbúðir

3ja  4ra frábært 
útsýni

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

Holtsvegur 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

sigurður gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali sími: 898 6106
hafdís rafnsdóttir, sölustjóri sími: 820 2222

nýtt í einkasölu: 
17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu 
lóðinni í Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum, 
fimm íbúðir með bílskúrum og næg bílastæði við húsið. 
Mjög stutt í leikskóla, skóla, golfvöll og fallega náttúru í 
Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á hefðbundinn hátt, 
einangrað að utan og klætt.  

afhending íbúða júní/júlí 2016. 

opið hús 
Sunnudaginn 20. mars kl 14.00-15.00

Heitt á könnunni og omnom súkkulaði

nánari UpplýsinGar í síma 820 2222

Dæmi um íbúð

4ja herbergja
Stærð: 162,9 m2 

Bílskúr 
kr. 54.900.000

Dæmi um íbúð

3ja herbergja
Stærð: 108,9 m2

Sérafnotareitur
kr. 39.900.000



Garðatorg 4 
210 Garðabær

Garðatorg 4 er einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. 

Margar íbúðir með
tvennar svalir, og tvö salerni. 

Allar íbúðir með myndadyrasíma, 
stæði í bílageymslu. Íbúðir tilbúnar til 

afhendingar.

Verð: kr. 54.400.000

Dæmi um íbúð
Íbúð nr: 208

Stærð: 116 m²

Herbergi: 3
Bílastæði: Já

Svalir: 47,2 m²

Svalir: 16,1 m²

Bað: 2

OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 20. mars 
kl.15:00 - 16:00 - sýningaríbúð 203.

Nánari upplýsingar í síma 520 9595/898 6106

Garðatorg 2

SöluMeNN tAkA á Móti GeStuM, 
heitt á köNNuNNi.

AfHendum einniG frekAri 
GöGn um GArðAtorG 2.



Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Nýjar glæsilegar íbúðir að Garðatorgi 

2B. Stórir gluggar, aukin lofthæð, fallegt 

útsýni og rúmgóðar svalir. Sérsmíðaðar 

innréttingar og skápar frá Trésmiðju 

GKS. Bílastæði í bílakjallara. Svalalokanir 

fylgja á öllum svölum þar sem hægt er 

að koma þeim fyrir.Á byggingartímanum 

er mögulegt að gera ákveðnar breyt-

ingar á innréttingum og velja úr þeim 

viðartegundum sem GKS hefur uppá að 

bjóða og/eða sprautulökkuðu MDF. 

Allar upplýsingar og teikningar  

veita:  

Hannes Steindórsson, hannes@fastlind.is,  

Gunnar Valsson, gunnar@fastlind.is, 

s.699-3702  

Kristján Hauksson, kristjan@fastlind.is, 

s.696-1122

Frá 32.900.000

STÆRÐ: Frá 70 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð við Hörpulund í Garðabæ.  Eignin er 
endurnýjuð að utan sem innan að mest. Vegna 
stærð lóðar er möguleiki á stækkun.

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

79.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vallengi 3
112 REYKJAVÍK

3 svefnherbergi. Baðherbergi með innréttingu 
og sturtubaðkari. Eldhús með borðkrók og 
útgengi á afgirta verönd. Stofan liggur að eld-
húsinu. Þvottahús. Húsið í góðu viðhaldi.

STÆRÐ: 95,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.600.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Álfkonuhvarf 25
203 KÓPAVOGUR

Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð ásamt stæði 
í bílageymslu og lokaðri  30 fm verönd.  Gott 
skipulag, innréttingar frá HTH. Stutt í leiksvæði 
og golfvöll og alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 92,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ásvallagata 40
101 REYKJAVÍK

Björt og rúmgóð vel staðsett íbúð á 2.hæð í 
rólegu fjölbýli. Stórar svalir. Eignin er laus við 
kaupsamning

STÆRÐ: 85 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

38.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 40
107 REYKJAVÍK

Kjörin fyrsta eign eða sem fjárfestingarkostur. 
Björt og hlýleg íbúð í kjallara á rólegum stað 
í vesturbæ Rvk. Stutt er í alla þjónustu og 
miðborg Rvk er í innan við 2 km fjarlægð.

STÆRÐ: 69,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. mars 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    21. mars 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    20. mars 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    20. mars 15:30 – 16:00


