
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

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

LAUNAFULLTRÚI
 

365 leitar að öflugum launafulltrúa í krefjandi 
starf hjá spennandi fyrirtæki sem er í hraðri 
þróun á markaði sem er síbreytilegur og 
hefur ótæmandi möguleika. Ef þú ert jákvæð 
manneskja með góða reynslu og átt auðvelt 
með að vinna sjálfstætt, þá hvetjum við þig
til að sækja um.

Helstu verkefni:
Almenn launamál og launaútreikningar

Helstu kröfur:
- Reynsla af H3 Launum æskileg
- Þekking á kjarasamningum æskileg
- Þekking á Navision æskileg
- Góð Excel kunnátta
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegt er að viðkomandi sé fljót/ur að tileinka sér 
ný verkefni og geti hafið störf eigi síðar en 15.apríl 
næstkomandi.

Fyrirspurnir um starfið má senda á unnur@365.is
en sótt skal um starfið á www.365.is undir Laus störf.

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1.APRÍL 2016.

VIÐ EIGUM LAUS SÆTI Starfssvið
•	 Leiðsögn	í	skipulögðum	ferðum.

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

 
Menntunar- & hæfniskröfur
•	 Fagmenntun	úr	viðurkenndu		
	 leiðsögunámi.

•	 Mjög	góð	enskukunnátta.	

•	 Önnur	tungumálakunnátta	er	kostur.	

•	 Fagleg	þekking	á	staðháttum	á	Íslandi.

•	 Meirapróf	er	kostur.	

•	 Rík	þjónustulund	og	framúrskarandi		
	 hæfni	í	mannlegum	samskiptum.

•	 Snyrtimennska	og	stundvísi.

•	 Jákvæðni,	frumkvæði	og	drifkraftur.

LEIÐSÖGUMENNBÍLSTJÓRAR

Starfssvið
•	 Akstur	og	þjónusta	við	farþega.	

•	 Umsjón	og	umhirða	bifreiða.	

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

 
Menntunar- & hæfniskröfur
•	 Aukin	ökuréttindi	D.

•	 Reynsla	af	akstri	hópferðabíla		
	 er	æskileg.

•	 Hreint	sakavottorð.

•	 Enskukunnátta.

•	 Rík	þjónustulund	og	hæfni		
	 í	mannlegum	samskiptum.

•	 Snyrtimennska	og	stundvísi.

•	 Jákvæðni,	drifkraftur	og		
	 sjálfstæð	vinnubrögð.

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

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

Umferðarmiðstöðin	BSÍ
101	Reykjavík

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

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

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

Tekið	er	á	móti	umsóknum	rafrænt		
á	jobs.re.is	ásamt	ferilskrá		
og	mynd.	Við	hvetjum	konur	
jafnt	sem	karla	til	að	sækja	um.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2016.

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

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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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.

UT ráðgjöf
Starfssvið

 – tölvuendurskoðun
 – úttektir og staðfestingavinna
 – aðstoð við úrvinnslu tölulegra gagna 

Sérstakar hæfniskröfur
 – góð tölvuþekking
 – reynsla af kerfisstjórnun
 – reynsla af uppsetningu 
og úrvinnslu SQL 

 – reynsla af verklagsreglum 
og gæðastöðlum

Stefnumótun og  
straumlínu stjórnun
Starfssvið

 – stefnumótun og innleiðingarferli
 – gerð sviðsmynda – framtíðarfræði
 – ráðgjöf tengd rekstrarstjórnun
 – ferla- og greiningarvinna
 – ráðgjöf í straumlínustjórnun 
(lean & agile)

Sérstakar hæfniskröfur
 – viðskipta- eða verkfræðimenntun  
með áherslu á rekstrarstjórnun

 – reynsla af stjórnun og/eða 
stefnumótunarvinnu kostur

 – reynsla af notkun straumlínu-
stjórnunar kostur

Innri endurskoðun
Starfssvið

 – innri endurskoðun
 – úttektir og staðfestingavinna
 – áhættustjórnun (Enterprice 
Risk Management)

 – ráðgjöf í samfélagslegri ábyrgð
 – ráðgjöf í stjórnarháttum

Sérstakar hæfniskröfur
 – viðskiptafræðimenntun með 
áherslu á endurskoðun

 – faggilding í innri endurskoðun 
(CIA) er kostur

 – greiningarhæfni og 
gagnrýnin hugsun

Fjármál fyrirtækja
Starfssvið

 – fjármálalegar greiningar
 – ýmis verðmatsvinna og 
hagkvæmniathuganir

 – uppsetning og rýni á líkönum í Excel
 – úttektir á starfsemi, rekstri og 
fjárhag fyrirtækja og stofnana

 – aðstoð við endurskipulagningu 
fyrirtækja

 – viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð 

Sérstakar hæfniskröfur
 – viðskipta- eða verkfræðimenntun 
með áherslu á fjármál

 – brennandi áhugi á fjármála-
mörkuðum og íslensku 
viðskiptaumhverfi

 – hæfni í að greina umfangsmikil 
gögn og setja fram með 
skipulögðum hætti

 – góð kunnátta í Excel

KPMG leitar að metnaðarfullum og 
drífandi starfsmönnum á ráðgjafarsvið
Hjá KPMG starfa rúmlega 250 manns þar sem boðið er upp á hvetjandi 
vinnuumhverfi fyrir fólk sem hefur metnað til að ná árangri. KPMG er 
eitt af stærstu þekkingarfyrirtækjum landsins þar sem þekkingarmiðlun 
og starfsþróun er lykilatriði. Með ástríðu, skýrri sýn á hlutverk okkar og 
samþættingu á nýjustu aðferðum og sérfræðiþekkingu vinnum við hönd 
í hönd með viðskiptavinum að því að leysa krefjandi verkefni.

Á ráðgjafarsviði KPMG starfa nú 35 sérfræðingar og við viljum bæta 
við ört vaxandi hópinn starfsfólki í eftirfarandi störf. Öll störfin krefjast 
viðeigandi háskólamenntunar, góðrar kunnáttu í íslensku og ensku og 
framúrskarandi færni í samskiptum og framsetningu á efni. Um er að 
ræða framtíðarstörf og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf í haust.

Upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson starfsmannastjóri (545 6077 og 
agudmundsson@kpmg.is). Umsóknarfrestur er til 15. apríl og umsóknir 
ásamt ferilsskrá berist KPMG í rafrænu formi á kpmg.com/is/starf



Ferðaskrifstofa  
- umsjón og sala ferða - 

50% starf.
Ferðaskrifstofan Ultima Thule óskar eftir  

áhugasömum starfsmanni til að sinna utanumhaldi  
og sölu ferða bæði innanlands og erlendis. 

Starfssvið:
• Umsjón og sala á ferðum erlendis.
• Umsjón og sala á dagsferðum innanlands.
• Aðstoð við framkvæmd langferða innanlands.
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila. 
• Tilboðagerð.
• Uppgjör vegna ferða innanlands.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á ferðalögum erlendis nauðsynleg.
• Reynsla af starfi á ferðaskrifstofu æskileg.
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni 
  nauðsynleg.

Umsóknir sendar á umsokn@ultimathule.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016.

Ferðaskrifstofa 
markaðssetning og sala á 

ferðum – 50% starf.
Ferðaskrifstofan Ultima Thule óskar eftir  

áhugasömum starfsmanni til að sinna markaðssetningu 
og sölu ferða bæði innanlands og erlendis. 

Starfssvið:
• Umsjón með markaðs- og kynningarmálum.
• Almenn sölustörf.
• Samskipti við viðskiptavini. 
• Umsjón með vefsíðum, samfélagsmiðlum og öðru 
   kynningarefni.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af markaðsmálum og sölustörfum nauðsynleg.
• Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni 
   nauðsynleg.

Umsóknir sendar á umsokn@ultimathule.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2016

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 8. apríl 2016

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

Annata leitar að forriturum með reynslu af ERP viðskiptakerfum svo sem Microsoft Dynamics AX,  
Microsoft Dynamics NAV og SAP.

Forritun í Dynamics AX fyrir Retail
Helstu verkefni
-	Forritun	í	verslunarkerfi	Dynamics	AX

-	Forritun	á	kerfishlutum	fyrir	verslunakerfi, 
	 þ.m.t.	kassakerfi	(Retail	SDK)

- Tæknileg uppsetning og ráðgjöf við 
	 tæknilega	högun	hjá	viðskiptavinum

Forritun í Dynamics AX
Helstu verkefni
- Aðlaganir og forritun í Dynamics AX fyrir 
 viðskiptavini

- Vöruþróun fyrir Dynamics AX

- Þjónusta við núverandi viðskiptavini í 
 Dynamics AX

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Sigurður	Hilmarsson,	
framkvæmdastjóri Annata Íslandi, í síma 898 6217. Umsóknir 

skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 17. apríl n.k.

Fullum trúnaði er heitið.

Við erum alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuð stöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum. 
Erum vottaður samstarfsaðili Microsoft með endursöluaðila í fleiri en 40 löndum umhverfis heiminn. 
Nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins. 

Við erum sérfræðingar í viðskiptalausnum
Vilt þú vera með okkur í liði? 

Æskileg reynsla og þekking
-	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi
- Góð þekking og reynsla í C#, .NET, X++,C/AL eða ABAB
- Forritunarreynsla í viðskiptakerfum svo sem Dynamics AX, Dynamics NAV og SAP
- Þekking á viðskipta- og kassakerfum

Ann-atv-260316.indd   1 22.3.2016   19:28

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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Vélamaður - Bílstjóri
Óskum eftir að ráða vélamann  

á hjólagröfu.
Einnig óskum við eftir að ráða 

bílstjóra á dráttarbíl.
Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar veitir Friðrik Jónsson á staðnum  
eða í síma 892 0525. fridrik@loftorka.com

 
Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201603/468
Þjónustufulltrúi Vinnumálastofnun Reykjavík 201603/467
Sérfr. í öldr.- eða heimilislækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/466
Verkefnastjóri á Þjónustuborði HÍ, Háskólatorg Reykjavík 201603/465
Lektor í talmeinafræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201603/464
Dósent í lífeinda- og líffærafræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201603/463
Forseti auðlinda- og umhverfisd. Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201603/462
Hjúkrunarfræð. í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201603/461
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/460
Deildarlæknir á bækl.skurðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/459
Bókari á skrifstofu fjármála Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201603/458
Hjúkrunarfræðingur LHS, speglunardeild Reykjavík 201603/457
Símvarsla og afgreiðsla Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201603/456
Skrifstofumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201603/455
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsst./Seyð.fj. 201603/454
Starfsfólk í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201603/453
Iðjuþjálfi Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201603/452
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201603/451
Móttökuritari/ræsting, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201603/450
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201603/449
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201603/448
Aðstoðarmaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201603/447
Starfsfólk í þjón.deild, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201603/446
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201603/445
Starfsfólk í aðhlynn., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201603/444
Starfsmaður, sumarstarf ÁTVR, Vínbúðin Siglufjörður 201603/443
Starfsmaður, tímavinna ÁTVR, Vínbúðin Vík 201603/442
Starfsmaður, sumarstarf ÁTVR, Vínbúðin Vík 201603/441
Hjúkrunarfræðingar LHS, næturvaktadeild Landakoti Reykjavík 201603/440
Deildarlæknir LHS, húð- og kynsjúkdómadeild Reykjavík 201603/439
Eðlisfræðingur LHS, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201603/438
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201603/437
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Austurlandi Egilsst./Eskifj. 201603/436

Fjölskyldudeild  
Akureyrarbæjar

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða félags-
ráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Um er að ræða afleysingu í 
eitt ár frá 1. júní 2016.

Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu   

sveitarfélaga.
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldudeild.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu er æskileg. 
• Metnaður og áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og 

að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist 
starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2016.

Sölumaður
Bílabúð Benna leitar að öflugum einstaklingi í starf 
sölumanns nýrra og notaðra bíla. Sölumaður þarf að 
búa yfir miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum, 
vera skipulagður í vinnubrögðum og vera öflugur í sölu.

Starfssvið:
• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gerð tilboða

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ragnarsson, 
framkvæmdastjóri bílasviðs, bjorn@benni.is. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi 
mánudaginn 04. apríl, merkt „Sölumaður“ á netfangið: 
bjorn@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

OPEL

O.Johnson & Kaaber ehf og Sælkeradreifing eru leiðandi 
fyrirtæki á sviði innflutnings og dreifingar á mat-og hreinlætis-
vöru bæði á stóreldhúsa- og smásölumarkað. Hjá fyrirtækjun- 
um starfa um 70 manns.   
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Tunguhálsi 1,  110 Reykjavík.  

Óskum eftir starfsfólki  
í eftirfarandi störf:

Lagerstarfsmaður 

Bílstjóri  

Við erum að leita að duglegum og samvisku- 
sömum starfsmanni í vöruhús.  Lyftararéttindi 
og eða reynsla af sambærilegum störfum er 
ákjósanleg   Mikilvægt er að starfsmaður geti 
hafið störf sem fyrst.

Við erum að leita að bílstjóra sem getur unnið 
sjálfstætt, er nákvæmur og hefur gaman að 
mikilli vinnu og getur unnið undir álagi.  
Bílstjórar eru í beinum samskiptum við 
viðskiptavini og starfsmenn þeir þurfa því að 
hafa góða framkomu og þjónustulund. 
Skilyriði er að umsækjandi hafi meirapróf.
Reynsla af útkeyrslu er kostur.  
 
Nánari upplýsingar veitir Kjartan Friðriksson 
Vöruhúsastjóri s:824-1444 
 
Umsóknarfrestur er til 29.mars umsóknir 
sendist á box@frett.is merkt “OJK/SD”

O.Johnson & Kaaber ehf og Sælkeradreifing eru leiðandi 
fyrirtæki á sviði innflutnings og dreifingar á mat-og hreinlætis-
vöru bæði á stóreldhúsa- og smásölumarkað. Hjá fyrirtækjun-
um starfa um 70 manns.  Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að 
Tunguhálsi 1,  110 Reykjavík.  

Þjónustufulltrúi óskast 
Við erum að leita að þjónustufulltrúa sem 
getur unnið sjálfstætt, er nákvæmur og hefur 
gaman að mikilli vinnu og getur unnið undir 
álagi. Almenn góð tölvufærni, góð íslensku og 
enskukunnátta mikilvæg.  
Þjónustufulltrúar eru í beinum samskiptum 
við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða 
framkomu og mikla þjónustulund. 

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

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur. 
 
Umsóknarfrestur er til 29.mars. 
  
Áhugasamir sendi inn ferilskrá með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf  
á netfangið  box@frett.is merkt  
“OJK/SD Þjónusta” 
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Umsóknir óskast fylltar út á vef félagsins, www.icelandairhotels.is, og sendar inn 
ásamt ferilskrá.  Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2016.
 
Nánari upplýsingar um störfin veita:
Arndís Anna Reynisdóttir, deildarstjóri söludeildar MICE (arndis@icehotels.is)
Sigrún H. Sigmundsdóttir, deildarstjóri söludeildar Leisure (sigruns@icehotels.is)

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; Icelandair 
Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Veitingarekstur félagsins er umsvifamikill á þremur 
veitingastöðum í Reykjavík; VOX Restaurant, Satt og Slippbarnum. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns ár hvert.

Sölufulltrúi MICE
Sölu- og bókunarsvið Icelandair hótela leitar að metnaðarfullum aðila með brennandi áhuga á sölustörfum. Starfssvið sölufulltrúa 
MICE er fjölbreytt og krefjandi þar sem fólk með ríka samskiptahæfni og mikla þjónustulund fær að njóta sín. 

Hjá Icelandair hótelum starfar samhentur og vel þjálfaður 
úrvalshópur að því að gera upplifun gesta eins góða og 
kostur er. Við leggjum áherslu á samvinnu, ábyrgð og 
frumkvæði ásamt vilja til að takast á við krefjandi verkefni. 
Starfsfólk fær markvissa þjálfun og tækifæri til að vaxa og 
þroskast í starfi.

Helstu verkefni
• Kynna og selja vöru og þjónustu Icelandair hótela
• Sinna almennum samskiptum, sölu, bókunum, samningagerð, daglegri svörun  

og þjónustu á hótelum í rekstri Icelandair hótela 
• Öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda núverandi viðskiptasamböndum
• Taka þátt í verðlagningu, áætlanagerð og vöruþróun
• Taka á móti núverandi sem og tilvonandi viðskiptavinum og kynna fyrir þeim  

þjónustu og hótel í rekstri Icelandair hótela
• Taka þátt í reglulegum sölufundum og skýrslugerð
• Sækja kaupstefnur, fara í heimsóknir og sækja aðra viðburði fyrir hönd fyrirtækisins
• Önnur tilfallandandi verkefni

Hæfniskröfur
• Góð framkoma og reynsla af sölustörfum
• Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund í starfi
• Reynsla af ráðstefnu- og hvataferðamarkaði
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku er skilyrði
• Menntun í ferðamálafræði eða viðskiptagreinum kostur
• Reynsla og þekking í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

Sölufulltrúi Leisure
Sölu- og bókunarsvið Icelandair hótela leitar að metnaðarfullum aðilum með brennandi áhuga á sölustörfum. Söludeild Leisure 
selur hótelupplifun í gegnum heilsteypta fjölskyldu af ólíkum hótelvörumerkjum. Starfið er fjölbreytt, lifandi og krefjandi þar sem 
fólk með ríka þjónustulund og samskiptahæfni fær að njóta sín. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni
• Kynna og selja vöru og þjónustu Icelandair hótela
• Sinna almennum samskiptum, sölu, samningagerð, daglegri svörun og þjónustu  

á hótelum í rekstri Icelandair hótela 
• Öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda núverandi viðskiptasamböndum
• Taka þátt í verðlagningu, áætlanagerð og vöruþróun
• Taka á móti núverandi sem og tilvonandi viðskiptavinum og kynna fyrir þeim þjónustu 

og hótel í rekstri Icelandair hótela
• Taka þátt í reglulegum sölufundum og skýrslugerð
• Sækja kaupstefnur, fara í heimsóknir og sækja aðra viðburði fyrir hönd fyrirtækisins
• Almenn sala og samningagerð fyrir Laugarvatn Fontana
• Önnur tilfallandandi verkefni

Hæfniskröfur
• Góð framkoma og reynsla af sölustörfum
• Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku er skilyrði
• Menntun í ferðamálafræði eða viðskiptagreinum kostur
• Reynsla og þekking í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

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



Framtíðar og  
sumarstörf 

Vegna aukinna umsvifa óskar ACE FBO eftir að ráða til sín 
starfsfólk í fullt starf og hlutastarf á Keflavíkurflugvelli.

Starfið felur í sér móttöku og umsjón á einkavélum ásamt 
almennum skrifstofustörfum og öðrum tilfallandi verkefnum.

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og vera með 
hreina sakaskrá. Reynsla í flugtengdu starfi/námi skilyrði. 
Góð enskukunnátta, bæði töluð og skrifuð skilyrði, vinnu-
vélaréttindi kostur.

Umsóknir með mynd skulu sendar á netfangið:  
manager@acefbo.com

Umsóknarfrestur til 10.apríl 2016

ACE FBO

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is
Umsóknir skal senda á umsokn@jardboranir.is fyrir 4. apríl næstkomandi.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum við öryggis-, umhver�s- og gæðamál er æskileg
•   Reynsla af störfum við verklegar framkvæmdir
•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Gott vald á íslensku og ensku
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæ�leiki til að starfa í hópi

Öryggis- og umhver�sfulltrúi vinnur náið með stjórnendum á borstað sem 
og Gæða-, umhver�s- og öryggisstjóra Jarðborana.

ÖRYGGIS- OG UMHVERFISFULLTRÚAR
Jarðboranir leita að ö�ugum aðilum til að sinna star� öryggis- og 
umhver�sfulltrúa við borframkvæmdir.

Um er að ræða kre�andi og spennandi störf á framkvæmdasvæðum 
við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Hlutverk öryggis- og umhver�sfulltrúa:
•   Fylgja eftir að verklag og vinnubrögð sé í samræmi við 
   gæða-, umhver�s- og öryggisstefnur Jarðborana

•   Framkvæmd á úttektum, vinna við áhættumat, skýrslugerð o�.
•   Vera leiðandi og hvetjandi í öryggis- og umhver�smálum á borstað
•   Vinna með starfsmönnum í að fyrirbyggja að slys verði á fólki eða 
   tjón á búnaði 

Trésmiðir  
óskast

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

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

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

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

Vörubílstjóri  
óskast
Eykt óskar eftir að ráða vanan 
vörubílstjóra á kranabíl fyrirtækisins.
Um er að ræða VOLVO FM 400 með  
Hiab krana og krókheysi.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Björnsson  
í síma  822 4440.

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

	

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

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

	 	 Viðkomandi	mun	hafa	bifreið	til	afnota	
	 	 á	vinnutíma.

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

	Frekari upplýsingar um starfið
Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármála-
ráðherra	og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.	

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laus	til	umsóknar	störf	5	hjúkrunarfræðinga	fyrir		
sameinaða	heimahjúkrun	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	í	Hafnarfirði,	Garðabæ	og	Kópavogi.		
Um	ótímabundin	80%	störf	í	vaktavinnu	er	að	ræða.	Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst		
eða	eftir	nánara	samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til og með 11.04.2016.

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

Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað		
þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	

Nánari upplýsingar veitir Þórunn Ólafsdóttir, hjúkrunarforstjóri - thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is  
Sími 585-1300

Stefnt	er	að	því	að	í	sameinaðri	heimahjúkrun		
HH	á	suðursvæðinu	verði	til	sameiginleg	sýn		
um	markvissa,	faglega	og	skilvirka	heimahjúkrun	
sem	miðar	að	því	að	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	
sem	þjónustunnar	njóta.	Starfsemi	heimahjúkrunar	
er	í	örri	framþróun	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	
samfellu	í	hjúkrun,	teymisvinnu	og	náið	samráð	

við	aðstandendur.	Um	er	að	ræða	spennandi	
starfsvettvang	fyrir	hjúkrunarfræðinga	sem	áhuga	
hafa	á	þróun	heimahjúkrunar	í	nýrri	einingu.

Nánari	upplýsingar	um	starfsemi	og	markmið	
heimahjúkrunar	má	finna	á	vef	Heilsugæslunnar	
(www.heilsugaeslan.is).



Hópferðabílstjóri
Kemur þú í ferðalag með okkur? 

Truly Iceland ehf. leitar að ábyrgum og jákvæðum einstak-
lingum með ríka þjónustulund til starfa.

Óskað er eftir:
•	 Hópferðabílstjórum.
•	 Leiðsögumönnum	með	aukin	ökuréttindi.

Ekki skemmir fyrir ef viðkomandi er skemmtilegur með ein-
dæmum,	getur	spilað	á	hljóðfæri	og	sungið	með.

Allir bílar Truly Iceland ehf. eru Mercedes-Benz árgerð 
2016 og útbúnaður þeirra af fullkomnustu gerð.

Góð	laun	í	boði	fyrir	jafnt	100%	störf	í	vaktavinnu,	hlutastörf	
og	sumarstörf.

Starfssvið
•	 Akstur	og	þjónusta	við	farþega.
•	 Umsjón	og	umhirða	bifreiða.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Aukin	ökuréttindi	D.
•	 Gilt	ökuritakort.
•	 Reynsla	af	akstri	hópferðabíla.
•	 Íslensku-	og	enskukunnátta.
•	 Rík	þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Snyrtimennska	og	stundvísi.
•	 Jákvæðni,	drifkraftur	og	sjálfstæð	vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 4. april n.k.
Umsóknir	ásamt	ferilskrá	sendist	á	póstfangið	
info@trulyiceland.is

Truly Iceland ehf. er ferðaskipuleggjandi sem býður dagsferðir frá Reykja-
vík ásamt því að bjóða hópferðabíla til leigu. Fyrirtækið er stolt af því 
að bjóða eingöngu nýja og mjög vel búna bíla frá Mercedes-Benz. Það 
er metnaður fyrirtækisins að búa vel að farþegum sínum sem og starfs-
fólki. Truly Iceland ehf. hefur að stefnu að bjóða starfsfólki ávallt bestu 
launakjör á hverjum tíma.

Truly Iceland ehf. -  Hólmaslóð 12, 101 Reykjavík  -  www.trulyiceland.is 

Bílstjóri með meirapróf
Við erum að leita að steypubílstjórum og bílstjórum á efnis- 
flutningabíla fyrirtækisins.

Störfin felast annars vegar í útkeyrslu á steypu til viðskiptavina 
og hins vegar í því að sækja efni til birgja fyrirtækisins ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum.

Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt, eru 
skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að vera kurteisir 
og búa yfir ríkri þjónustulund.

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Sigurð Árnason, 
rekstrarstjóra steypustöðvar, á netfangið sigurdur@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Um er að ræða spennandi rannsókn sem styrkt 
er af NordForsk og snýr að einstaklingum 
með heilablóðfall er dvelja heima og nánustu 
aðstandendum þeirra.

Þróaðar verða tæknivæddar nýjungar til að við
halda og efla virkni og hreyfigetu einstaklinga 
með heilablóðfall sem dvelja heima og lagt mat á 
notagildi og árangur þeirra.

Hlutverk doktorsnemans felst m.a. í umsjón með 
daglegum rekstri á rannsókninni samhliða því að 
stunda doktorsnám sem byggir á verkefninu.

Verkefnið er til þriggja ára og æskilegt að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2016. 

Sjá nánar um starfið á hi.is/laus_storf

DOKTORSNEMI VIÐ 
HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Auglýst er eftir doktorsnema til að 
vinna að rannsókninni: Virkni og geta 
einstaklinga með heilablóðfall.

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

Vinsamlega sendið umsóknir á mesa@mesa.is
fyrir 30. mars 

Á.M.Sigurðsson ehf Hvaleyrarbraut 2.  
220 Hafnarfjörður

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Byggingarverka-
menn óskast
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DEILDARSTJÓRI 
Innflutnings-, innkaupa og vöruhúss
Brimborg leitar að öflugum einstaklingi til að sjá um 
rekstur vöruhúss félagsins og að hafa umsjón með 
innflutnings- og innkaupadeild þess. Um breytt 
skipulag er að ræða og felst hluti starfsins í innleiðingu 
nýs skipulags. Deildin ber ábyrgð á þjónustu við sex 
viðskiptasvið Brimborgar með það að markmiði að 
hagræða í innkaupum og birgðahaldi til ávinnings 
fyrir viðskiptavini. Starfið er fjölbreytt, krefjandi og 
spennandi í góðum félagsskap.

Stutt lýsing á starfi:
• Rekstur vöruhúss Brimborgar m.a. starfsmannamál
• Birgðaeftirlit, talningar og tölfræði birgða
• Umsjón með innlendum innkaupum
• Umsjón með innflutningi og tollafgreiðslu
• Umsjón með rafrænum tengingum við birgja

Hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun
• Reynsla á sviði innkaupa, innflutnings og tolla
• Reynsla af og skilningur á upplýsingatæknikerfum
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð íslensku- og enskukunnátta
 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

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

Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2016

SÆKTU UM NÚNA 
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Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands/FSN

SÉRFRÆÐINGUR Í LYFLÆKNINGUM
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN  
í Neskaupstað. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina og starfið gæti hentað 2-3  
læknum að deila með sér. Staðan veitist frá 1. júní 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð eru þátttaka í 
daglegri læknisþjónustu á deildum um-
dæmissjúkrahússins og heilsugæslunnar 
þar. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, 
samskipti og þjónustu við sjúklinga, 
kennslu og þverfaglega samvinnu 
(teymisvinnu). 

Hæfnikröfur

Fullgild sérfræðiréttindi í almennum 
lyflækningum.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og 
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum 
frá einstaklingum sem ekki teljast upp- 
fylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2016.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; 
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við 
ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu,  
kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að 
hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. 
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita  

Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri,  
s. 470-3050, netf. kba@hsa.is, 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, 

Jón H. H. Sen, forstöðulæknir,  
s. 840-4144, netf. jon@hsa.is og  

Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri,  
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is. 

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæfingardeild ásamt 
stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði 
sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber lög 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði 
HSA eru auk FSN sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Læknateymið
Sérfræðingur í lyflækningum myndar ásamt skurðlækni, svæfingalækni, deildarlækni og heimilislækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið. 
Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT tæki, ómtæki af nýjustu gerð og rannsóknarstofan er góð. Farandsérfræðingar í ýmsum greinum 
heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig sérfræðiþjónustu í nærumhverfinu.

Samfélagið
Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag; leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Spölkorn er í næsta menntaskóla yfir á 
Fljótsdalshéraði. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af 
ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt.

Íþróttir
Íþróttalífið á svæðinu er bæði fjölbreytt og fjörugt, hvort sem um er að ræða fótbolta, blak, sund, hestamennsku eða karate. 
Oddskarð er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan aðbúnað.  
Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði. Æfingagjöld barna þykja hér hagstæðari en víða annars staðar.

Samgöngur
Ný Oddskarðsgöng munu gjörbylta samgöngum í Fjarðabyggð. Þau opna á næsta ári. Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins klukkustundaraksturs-
fjarlægð.

Náttúrufegurð
Náttúra Austurlands er í senn mikilúðleg og fíngerð.  
Útivistarfólk á auðvelt með að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en einmitt  
í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar.
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn gæti að óreyndu grunað.

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur jafnt í starfi og leik: 

Ljósm. EÞK.

SMG ehf. vantar vana menn í 
mótauppslátt, unnið í mælingu.

Kostur að fá samhentan hóp.
Góð verkefnastaða næstu þrjú árin.

Nánari upplýsingar veitir  
Ævar í s: 857-6208 og  
í tölvupósti aevar@smg.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Ert þú súkkulaði sérfræðingur? 
Okkur vantar verslunarstjóra sem er sælkeri, hefur  
áhuga á að fylgjast með nýjungum í súkkulaðiheiminum  
og metnað til að innleiða og þróa nýjungar. 

Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri Vínbersins 
og starfsmönnum þess.  Þar undir fellur þjónusta og 
afgreiðsla til viðskiptavina, utanumhald innkaupa, 
vaktaskipulag og fleira. 

Hæfniskröfur
Mikilvægt er að búa að reynslu í verslunarstjórnun, 
hafa einstaklega ríka þjónustulund, vera sjálfstæð/ur 
í vinnubrögðum og sýna frumkvæði.  Þú þarft að vera 
hugmyndarík/ur og hafa gott auga fyrir framsetningu og 
útstillingum. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í maí.

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 3. apríl á  
gudrunvala@vinberid.is.  Frekari upplýsingar veitir  
Guðrún Vala Davíðsdóttir í síma 862-1134.

Verslunin Vínberið hefur verið starfrækt frá árinu 1976 að Laugavegi 43 og hefur verið í 
eigu sama aðila frá upphafi. Nú á 40 ára afmæli verslunarinnar er komið að tímamótum 
þar sem verið er að stækka og breyta versluninni. Á sama tíma tekur næsta kynslóð 
fjölskyldunnar við keflinu. Verslunin lokar þann 13 apríl en mun opna aftur í mai, á sama 
stað eftir andlitslyftingu.  

Tónskóli A-Skaftafellssýslu 
Höfn í Hornafirði  

Auglýsir eftir 

Forskólakennara sem sinnir einnig deildarstjórastöðu 
forskólans í hlutastarf til afleysingar í 1 ár.
Einnig vantar annan forskólakennara til frambúðar, 
ásamt  kennslu í tónfræði og á ýmiss hljóðfæri.
 
Nánari upplýsinga er hægt að sjá á slóðinni   
http://www.hornafjordur.is/tonskoli/atvinna  
eða í síma 661-2879 hjá Jóhanni Morávek. 

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.  
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu  
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á 
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Forseti auðlinda- og umhverfisdeildar  
við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ)

Laus er til umsóknar staða forseta auðlinda- og umhverfisdeildar við LbhÍ sem felur meðal annars í sér  
yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildarinnar og stefnumörkun í samræmi við stefnu LbhÍ.  

Um er að ræða nýja stöðu sem stofnað er til vegna sameiningar tveggja deilda háskólans, auðlindadeildar og umhverfisdeildar 
í eina deild. Starfið felur því m.a. í sér breytingastjórnun og endurskipulagningu á faglegu starfi.

Ráðið er til fjögurra ára í starfið með möguleika á framlengingu í önnur fjögur ár. Um fullt starf er að ræða.

Miðað er við að nýr deildarforseti geti hafið störf 1. ágúst 2016.

Helstu ábyrgðarþættir:
• Frumkvæði og forysta um málefni deildarinnar.
• Yfirumsjón með rannsóknavirkni og kennslu.
• Gæðastjórnun í samráði við sviðsstjóra kennslu- og gæðamála.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð.
• Starfsmannamál.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum samskiptum.
• Seta í framkvæmdastjórn skólans.

Staða deildarforseta heyrir beint undir rektor. Til greina kemur að deildarforseti komi að kennslu og rannsóknum innan þeirra 
fræðasviða sem heyra undir deildina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar á vettvangi þeirra fræða sem kennd eru við deildina 
eða tengjast helstu viðfangsefnum þeirra.
• Doktorspróf er skilyrði 
• Samskiptahæfni, jákvæðni, drifkraftur og geta til að takast á við breytingar
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn.
• Hæfileiki til að byggja upp og leiða teymi akademískra starfsmanna.
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg.
• Reynsla af starfi innan háskóla æskileg.
 
Um ráðninguna fer að öðru leyti eftir reglum fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 250/2016 og reglna um nýráðningar og 
framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016. 
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Kristín Siemsen  Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti kristins@lbhi.is. 
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf 
sem þeir hafa unnið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorsteinsson rektor LbhÍ í síma 433 5000 eða tölvupósti bjorn@lbhi.is.
Sjá: einnig heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands, http://www.lbhi.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum og þroskaþjálfa til   

starfa næsta skólaár    
Umsóknarfrestur er til 20. júlí  

en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst.      

Í Grunnskóla Grindavíkur eru lausar stöður íþróttakennara, 
heimilisfræðikennara og þroskaþjálfa. 

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  þar sem allir 
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn skólans 
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla 
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu 
til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og 
uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar 
eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.  
Sjá nánar á heimasíðu skólans 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

 
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til  
 kennslu í grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og  
 góðir í mannlegum samskiptum, með  
 skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir  
 að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér  
 eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi  
 bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,  
 framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is .

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 660-7330.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir 
kennurum í eftirtaldar kennarastöður 

á næsta skólaári: 

• Stöður umsjónarkennara á yngsta, mið- og elsta stigi.
• Kennsla í íslensku,stærðfræði, dönsku og náttúrufræði 
  á elsta stigi.
• Heimilisfræðikennari
• Sérkennari
• Textílkennari
• Tónmenntakennari  

Umsóknarfrestur er til 10. apríl en ráðið er í stöðurnar frá 
1. ágúst.   

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 500 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  þar sem allir 
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.  Í framtíðarsýn skólans 
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla 
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu 
til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og 
uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru 
virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. 

Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í 
grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum 
samskiptum, með skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og 
tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.

• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi 
sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafnræði, 
jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknir  skulu 
berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík eða 
sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is .

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir  
skólastjóri í síma 420-1150.

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

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

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI
ÍSTAK leitar að metnaðarfullu og duglegu fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu 

verktakafyrirtæki. ÍSTAK býður upp á gott og öruggt starfsumhverfi. 

 

TRÉSMIÐIR, BÍLSTJÓRAR OG TÆKJASTJÓRNENDUR
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða í eftirtalin störf:

•   Trésmiði 
•   Bílstjóra
•   Tækjastjórnendur

Um er að ræða fjölbreytt störf á vinnustöðum ÍSTAKS á Íslandi og Grænlandi.

TÆKNIMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða tæknimenn til að bætast í hóp öflugra tækni- og verkfræðinga sem starfa 

við framkvæmdir hjá fyrirtækinu. Í boði er lifandi starfsumhverfi og fjölbreytt verkefni. Móðurfélag 

ÍSTAKS starfar að verkefnum víða um heim og geta skapast góð tækifæri fyrir rétta fólkið.  

NOREGUR
ÍSTAK í Noregi óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við framkvæmdir í Tosbotn í 

Noregi. Um er að ræða tímabundin störf fram á haust með möguleika á framlengingu. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar fást hjá mannauðsdeild Ístaks í síma 5302706 og á netfanginu 
mannaudur@istak.is. Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið 
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, 
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar 
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk 
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í 
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

  —  Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar  —

Ábyrgð og verkefni
•  Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina
•  Upplýsingagjöf um framgang verkefna og utanumhald verkbeiðna
•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna til framleiðenda
•  Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur 
•  Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi er æskileg
•  Þekking og áhugi á atvinnubílum er skilyrði
•  Góð tölvukunnátta
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
•  Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni í vinnubrögðum
•  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér tækninýjungar
•  Ökuréttindi eru skilyrði

Vinnutími er alla virka daga kl. 8–18. Frekari upplýsingar um starfið eru veittar í netfanginu atvinna@askja.is. 
Umsóknir skal fylla út á askja.is.

Umsóknarfrestur til og með 4. apríl 2016

Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum. Við 
leitum að framúrskarandi einstaklingi í teymið okkar sem mun leiða Öskju áfram inn í spennandi framtíð. 
Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

Þjónusturáðgjafi
í verkstæðismóttöku
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða heiðarlegan, þjónustulipran og samviskusaman 
einstakling í starf þjónusturáðgjafa í verkstæðismóttöku atvinnubílaverkstæðis.

Barþjónn
Gallery Bar á Hótel Holti leitar að hressum og metnaðafullum  
barþjón til að sjá um gesti okkar. Unnið er á 15 daga kvöldvöktum  
og hentar starfið sem aukavinna eða fyrir skólafólk. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af barstörfum, með mikla 
þjónustulund og geta hafið störf fljótlega.

Umsóknir sendar á umsokn@holt.is ásamt ferilskrá  
með mynd.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal
Gallery Restaurant leitar eftir aðstoðarfólki í sal í kvöld og  
helgarvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af  
veitingarstörfum og einstaka þjónustulund.

Umsóknir sendar á umsokn@holt.is ásamt ferilskrá  
með mynd.

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

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

Löggiltur fasteignasali  
eða nemi óskast.

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan  
fasteignasala eða nema til starfa.  

Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.

Tekið er við umsóknum og frekari uppýsingar veittar  
á netfanginu kristjan@trausti.is

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Sérbílastæði bílageymslu Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og flísar.Góðar 
flísalagðar sólarsvalir. 
Nánari upplýsingar veita Helgi  og Sveinn sölufulltrúar  í 
síma 895-1999 eða  899 8546 helgi@nyttheimili.is  
 /sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Opið
hús

Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
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 /sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Opið
hús

Ásbúð Garðabær
Vorum að fá til sölu glæsilegt 360 fm einbýlishús á  
skjólstæðum stað í Garðabæ. Eignin er mikið endurnýjuð á 
vandaðan hátt, sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki.  
Sólskáli og fallegur garður til suðurs.
Ekki missa af þessari, hafðu samband!

Reynir Erlingsson
Löggiltur fasteignasali 

S: 820 - 2145

Guðjón Guðmundsson
Aðstoðarmaður fasteignasala

          Viðskiptafræðingur

S: 899 - 2694

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Leikskóla-	og	skólalóðir		2016	-	Leiktæki,  
 2ja umslaga útboð nr. 13682.

•	Leikskóla-	og	skólalóðir		2016	–	Fallvarnar-	og		
	 yfirborðsefni,	2ja umslaga útboð nr. 13683.

•	Rammasamningur	um	lyf	og	lyfjavörur	–  
 EES útboð nr. 13622.

•	Rammasamningur	um	raftæki		–		
	 EES útboð nr. 13667.

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

ÚTBOÐ
Malbikun í Fjallabyggð 2016

Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í verkefnið 
„Malbikun í Fjallabyggð 2016“.

Helstu magntölur eru:
Afrétting með límefni =  1.500 m2
Yfirlagnir með límefni =  14.000 m2  
Nýlagnir =  5.260 m2

Yfirlögnum skal vera lokið 10. júlí 2016 og nýlögnum 1. 
sepetmber 2016

Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofum Fjalla
byggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufirði frá og með þriðju
deginum 29. mars 2016. 
Tilboðin verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 12. apríl 
2016 klukkan 13.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Til leigu
Laxdalshús á Akureyri

Laxdalshús er elsta 
hús bæjarins, byggt 
1795. Akureyrarbær 
eignaðist húsið 1942. 
Það var friðað árið 
1978 og endurbyggt 
í upphaflega mynd. 
Laxdalshús er af 
svokallaðri dansk-
íslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á 
Akureyri. Húsið var reist sem íbúðarhús en hefur þjónað 
hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýninga-
halds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m²  og við það 
stendur 18 m²  skúr. 

Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu  
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,  
4. hæð fyrir 14. janúar 2015.  

Nánari upplýsingar í síma 460 1128 
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is

Fasteignir Akureyrar-
bæjar óska eftir til-
boðum í endurnýjun á 
gervigrasi í Boganum. 
Framkvæmdatíminn 
er frá 10. ágúst til 30. 
september 2016. 

Útboðsgögn verða send á rafrænu formi til þeirra sem þess 
óska, frá og með  
23. mars 2016.  Vinsamlegast sendið tölvupóst á netfangið 
dora@akureyri.is og óskið eftir gögnum.

Boðið verður upp á vettvangsskoðun á verkstað klukkan 13.00 
föstudaginn 8. apríl 2016. 

Tilboðum skal skila til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 
9, fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 20. apríl 2016 og verða tilboð 
opnuð á sama stað og tíma að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum.

Útboð á endurnýjun gervigrass  
í Boganum

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í tvær lausar 
kennslustofur sem 
standa við Lundar-
skóla á Akureyri.

Stofurnar eru um  
59 m² að brúttó-
stærð og eru 
byggðar árið 1996. 

Húsin verða sýnd áhugasömum miðvikudaginn 6. apríl  
kl. 15.00 

Tilboðum skal skila til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 9, 
fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 13. apríl 2016.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum. 

Til leigu
Laxdalshús á Akureyri

Laxdalshús er elsta 
hús bæjarins, byggt 
1795. Akureyrarbær 
eignaðist húsið 1942. 
Það var friðað árið 
1978 og endurbyggt 
í upphaflega mynd. 
Laxdalshús er af 
svokallaðri dansk-
íslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á 
Akureyri. Húsið var reist sem íbúðarhús en hefur þjónað 
hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýninga-
halds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m²  og við það 
stendur 18 m²  skúr. 

Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu  
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,  
4. hæð fyrir 14. janúar 2015.  

Nánari upplýsingar í síma 460 1128 
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is

Lausar kennslustofur til sölu

Erum að leita að hæð, rað/parhús eða einbýli í 104 og 105 
Reykjavík fyrir ákveðinn kaupanda. 

Ef þú ert í söluhugleiðingum þá erum við með kaupanda  
að réttri eign.

Hafið óhikað samband við Vernharð  
í síma 699 7372 eða venni@fastlind.is

Teigar - Lækir  
 Selvogsgrunn - Laugarás

 Sigtún - Sund

Þórunn Gísladóttir lögg.fasteignasali

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • gsm 895 9098 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Fallegt 235fm. einbýlishús með 5 herbergjum, stofu, eldhúsi,  
2. baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, öll rými í húsinu eru stór. 
Eignin stendur á 5,4 ha eignalandi sem er á milli Hveragerðis og 
Selfoss og er landið skipulagt í 12 lóðir þar af 9 undir einlyft ein- 
býlis- eða tvíbýlishús. Í dag er á  lóðinni hestagerði og lítill skúr  
sem notaður er sem hesthús. Björt og stór eign á eignarlandi  
sem býður upp á marga möguleika.

Hjarðarból í Ölfusi

Laust starf náms- og starfsráðgjafa við 
Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur- 

Skaftafellssýslu á Hvolsvelli

Starf náms- og starfsráðgjafa við Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu er laust til umsóknar. Um er að ræða 100% 
starf sem að hluta til fer fram úti í grunnskólunum fimm á þjónustu- 
svæði stofnunarinnar, Grunnskólanum Hellu, Hvolsskóla, Kirkju- 
bæjarskóla, Laugalandsskóla og Víkurskóla. Heildarnemendafjöldi 
er u.þ.b. 550 nemendur í 1. – 10. bekk. 
Nánari upplýsingar um skólana er að finna á heimasíðum þeirra.

Við Skólaþjónustuna er starfandi samheldin, öflug liðsheild 
sérfræðinga sem samanstendur af sálfræðingi, talmeinafræðingi, 
leikskólaráðgjafa og kennsluráðgjafa grunnskóla.

Helstu verkefni:
• að veita nemendum fræðslu og ráðgjöf um náms- og starfsval
• að leiðbeina nemendum um vinnubrögð og námstækni
• að veita nemendum persónulegan stuðning og ráðgjöf til að 
auðvelda þeim að átta sig á eigin styrkleikum og setja sér raunhæf 
markmið
• önnur þau störf sem falla undir starfssvið náms- og starfsráðgjafa 
í grunnskólum

Hæfniskröfur:
• starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjafi
• sjálfstæði í vinnubrögðum
• hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• jákvæðni og sveigjanleiki auk frumkvæðis í starfi
• starfsreynsla er æskileg, en ekki skilyrði

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016, til eins árs með 
möguleika á framhaldsráðningu. 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk. og skulu umsóknir berast 
rafrænt á netfangið skolamal@skolamal.is, eða á pappír á skrifstofu 
Skólaþjónustunnar að Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli, merkt „starfs- 
umsókn“. Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og fyrri 
störf og ábendingar um meðmælendur. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi launanefndar sveitar- 
félaga og KÍ.  

Nánari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir forstöðumaður 
Skólaþjónustu Rang. og V-Skaft. í netfanginu edda@skolamal.is eða 
í síma 487-8107 / 862-7522.



ÁSATÚN 40
//  FRÁBÆRAR ÍBÚÐIR/ORLOFSÍBÚÐIR Á AKUREYRI  //

Ásatún 40 er fyrsta húsið af fjórum sem verður byggt, með samtals 
15 íbúðum. Íbúðirnar eru vandaðar og vel hannaðar. Annars 
vegar er um að ræða íbúðir með tveimur svefnherbergjum og 
hins vegar þremur svefnherbergjum. Húsið er fjögurra hæða með 
lyftu. Íbúðirnar eru 65,5 m2 og 84,4 m2 auk sér geymslu í sameign. 
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með gólfefnum. Í göngufæri er 
verslunin Bónus, golfvöllur og stuttur akstur í Hlíðarfjall.

FRÁBÆRT
ÚTSÝNI

Vefhönnun, uppsetning og tölvugrafík:

Ólafur Finnbogason
Löggiltur fasteignasali
822-2307
olafur@miklaborg.is

569-7000
www.miklaborg.is
miklaborg@miklaborg.is

•  Frábært úsýni
•  Góð staðsetning

•  Lyftuhús
•  Fullbúnar íbúðir

•  Sérsmíðaðar íslenskar innréttingar
•  Hljóðeinangrun milli hæðaSTAÐSETNINGIN

ÍBÚÐ - 3 svefnherbergi
Stærð: 86,5m²
Geymsla í sameign: 2,1m²

Verð frá: 28,4 millj.

ÍBÚÐ - 2 svefnherbergi
Stærð: 67,3m²
Geymsla í sameign: 1,8m²

Verð frá: 23,2 millj.

ÍBÚÐIRNAR

//  www.asatun.is  //

HAGKVÆMT
SKIPULAG

VANDAÐAR 
INNRÉTTINGAR







www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

Tískuvöruverslunin SOHO MARKET er til sölu

Um er að ræða verslun sem selur vinsælan 
tískuvarning.

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

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

Góður sölutími framundan og ágæt 
lagerstaða. Einföld kaup.

Grensásvegur 16 • Sími: 553 7300

Áhugasamir sendið fyrirspurn á:

Tengiliður olafur@vidskiptahusid.is  gsm 8227988
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Fasteignir til sölu á Ásbrú 

Spennandi �árfestingartækifæri
Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við 
Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, 
�ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. 
Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörugnarækt, ásamt nálægð við 
Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Íslenska ríkið er eigandi �ölda fasteigna af öllum stærðum og gerðum á Ásbrú, Reykjanesbæ.  

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, sem fer með umsjón og þróun svæðisins, óskar eftir tilboðum í allar fasteignir ríkisins eða stóran hluta þeirra. 

Margar fasteignanna eru nú þegar í útleigu en allar eru þær til sölu. Eignirnar eru í aðskildum félögum og því er einnig mögulegt að kaupa einstök félög.

Tilboðum í allar fasteignirnar, eða hluta þeirra, þarf að fylgja lýsing á því hvernig tilboðsgjafar hyggjast nýta þær 

og þróa svæðið í þágu atvinnulífs og samfélags. Farið verður yfir öll tilboð mánudaginn 11. apríl nk.

Allar fasteignir ríkisins í umsýslu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar eru til sölu, þær eru eftirfarandi:

Aðaltröð  •  2  •  4  Bogatröð  •  1  •  10  •  10a  •  17  •  31  •  33  Borgarbraut  •  953  •  960-963  •  962  Breiðbraut  •  643-647  •  643R  •  668-669  •  668R  •  670  •  671-679  •  671R  •  672  •  
674  •  675 Ferjutröð  •  9  Flugvallarbraut  •  710  •  732  •  749  •  740  •  752  •  770  •  771  •  773  •  778  •  790  •  937  •  941  Grænásbraut  •  501  •  506  •  614  •  602R  •  603-607 •  619  •  
700  •  920  •  999  Heiðartröð  •  517  Keilisbraut  •  745  •  747-748  •  747R  •  749  •  762  •  770-778  •  770R  •  771  •  773  Lindarbraut   •  636  •  639  Skógarbraut  •  914  •  915  •  916R  •  
916-918  •  917  •  919  •  921  •  922  •  923  •  924  •  925  •  932  •  946  Suðurbraut  •  758  Valhallarbraut  •  738  •  743  •  744  •  763-764  •  763R 
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Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun eignanna, 

s.s. áhrif á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og almennt á nærsamfélagið. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því 

tilboði sem það telur hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum, eða hafna þeim öllum. 

Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is.

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.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð

Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús 
vel staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 
9 í landi Hellishóla nærri golfvellinum í 
Fljótshlíð, Rangárþingi eystra.  
Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár 
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094 
fermetra eignarland.  
Húsið er mjög bjart með fallegri glugga
setningu og með miklum vönduðum 
innréttingum. Rúmgóð borð og setustofa 
með mikilli lofthæð. Þrjú svefnherbergi. 
Svefnloft yfir hluta hússins. Timburverönd 
umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar 
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu 
húsinu. 

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjalla-
jökuls, Vestmannaeyja, 
Seljalandsfoss og Þríhyrnings í norðri.
Verð 36,9 millj.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni


