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LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!
Röntgendeild

Geðsvið

EÐLISFRÆÐINGUR

NÁMSSTÖÐUR LÆKNA
Í GEÐLÆKNINGUM

Nýir tímar eru fram undan á röntgendeild Landspítala með tilkomu
jáeindaskanna. Við leitum eftir öflugum eðlisfræðingi eða eðlisverkfræðingi til starfa við innleiðingu hinnar nýju tækni og þróun tilheyrandi
verkferla auk annarra verkefna á sviði gæðamála, geislavarna, kennslu og
vísindavinnu. Sérþekking á sviði ísótóparannsókna og/eða geislaeðlisfræði
er æskileg. Mun viðkomandi verða mikilvægur hlekkur í að skapa öflugt
teymi á þessu sviði.
Röntgendeild Landspítala telur rúmlega 100 starfsmenn og sinnir
læknisfræðilegri myndgreiningu og geislavörnum á spítalanum.

Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám í geðlækningum á geðsviði
Landspítala. Störfin eru veitt til allt að 2ja ára frá 1. september 2016
eða eftir samkomulagi. Hægt er að taka sérnámið að hluta eða ljúka því
hér á landi. Námið nýtist einnig sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum
en geðlæknisfræði, s.s. heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum.
Möguleiki er á styttri ráðningum í 4-12 mánuði fyrir almenna lækna og
lækna í öðrum sérgreinum frá sama tíma eða eftir samkomulagi.
Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að byggja upp
prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu árum.

Meltingar- og nýrnadeild

Sameindameinafræði meinafræðideild

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

SAMEINDALÍFFRÆÐINGUR

Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan einstakling með góða
leiðtoga- og samskiptahæfni í starf yfirmanns hjúkrunar á meltingarog nýrnadeild. Hjúkrunardeildarstjórinn stjórnar daglegum rekstri og er
leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs. Ráðið er í starfið til 5 ára.

Ertu metnaðarfullur, jákvæður og þjónustulipur og hefur áhuga á
krabbameinsfræðum? Við leitum eftir sameindalíffræðingi til starfa á
sameindameinafræðieiningu meinafræðideildar.

Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna
sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. Lögð er áhersla á að skapa
uppbyggjandi starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Góður starfsandi er ríkjandi og gott tækifæri til starfsþróunar. Auk
fjölbreyttra þjónusturannsókna eru stundaðar vísindarannsóknir á
tilurð og framvindu krabbameina. Á rannsóknastofu sameindafræðinnar,
sem staðsett er við Hringbraut, starfa aðallega líffræðingar en á öðrum
einingum meinafræðideildar starfa meinafræðingar, lífeindafræðingar
og fleiri fagstéttir.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins
og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti,
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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Bender ehf (AJ Vörulistinn) auglýsir efir starfsfólki í fullt
starf í sölu og þjónustu.

Matráður í mötuneyti
Húnavallaskóla

Helstu verkefni:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta
• Tilboðsgerð
• Eftirfylgni og öflun nýrra viðskiptavina
• Þýðingar og viðhald vefverslunar

Húnavatnshreppur óskar eftir að ráða matráð í mötuneyti Húnavallaskóla
Matráð vantar í Húnavallaskóla, Húnavatnshreppi,
Austur-Húnavatnssýslu. Leitað er eftir einstaklingi
sem er lipur og sveigjanlegur í samskiptum og hefur
skipulagshæfni og getur unnið sjálstætt. Um er að ræða
100% starf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi
stéttarfélag
Helstu verkefni matráðs eru: annast matseld í skólanum
á skólatíma, sjá um innkaup á hráefni annast eftirlit með
kostnaði, gerð matseðla ofl.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. ágúst nk.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016. Umsóknum
skal skilað á netfangið skolastjori@hunavallaskoli.is eða
á skrifstofu sveitarfélagsins:
Húnavatnshreppur, Húnavöllum, 541 Blönduós
Nánari upplýsingar veitir Sigríður B. Aadnegard,
skólastjóri í síma 452 4370 eða 847 2664.

Húnavallaskóli leggur áherslu á að bjóða upp á hollan
mat unninn frá grunni í skólanum. Í samræmi við
jafnréttisstefnu Húnavatnshrepps eru karlar jafnt
sem konur hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er
að umsækjandi hafi menntun og/eða reynslu á sviði
matargerðar.

Húnavatnshreppur

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Stundvísi, reglusemi og áreiðanleiki
• Góð tölvukunnátta og skipulögð vinnubrögð
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska eru æskileg.
Norðurlandamál er kostur).
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi um það hvernig
hæfni þín og reynsla nýtist í starfi sendist fyrir 16. maí nk. á
jon@bender.is Allar frekari upplýsingar um fyrirtækið er að
finna á www.ajvorulistinn.is
Bender ehf er umboðsaðili AJ Vörulistans, SuperSellerS,
Vega og ProFlow. Bender ehf er póst- og netverslun sem
leitast við að bjóða góða þjónustu og fjölbreytt vöruúrval
fyrir skrifstofur, skóla, bókasöfn, verslanir, iðnað, vöruhús,
hótel og veitingastaði.

hunavatnshreppur.is

Við leitum að talnaglöggum
sérfræðingi í innkaupum
Okkur vantar kraftmikinn og hugmyndaríkan starfsmann í innkaup
sem hefur áhuga á tölum og mannlegum samskiptum. Viðkomandi er
sérfræðingur og hluti af öflugu teymi innkaupadeildar sem er að vinna í
fjölbreyttum og fjölþjóðlegum krefjandi verkefnum á sviði innkaupa þvert
á fyrirtækið. Verkefnin eru meðal annars ráðgjöf varðandi innkaup og
samningsgerð ásamt greiningu og miðlun tölfræðigagna.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innkaupum er kostur
• Hæfni til að vinna með tölur
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í mannlegum samskiptum og vinna vel í hóp

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir
hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfs
mannasviði Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

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

www.landsvirkjun.is
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Þú ert forritari. Þú veist hvað þú ert að gera. Viðmót, bakendi — allur pakkinn. Þú kannt fullt um
hluti eins og nodejs, react, redux, graphQL. Og þú vilt vinna með öðru fólki sem veit hvað það er að
gera. Forriturum og hönnuðum í heimsklassa. Þú hræðist ekki nýjungar. Þú vilt vinna sjálfstætt, í
flötu skipulagi, á sveigjanlegum vinnutíma. Þú vilt alvöru laun. Þig klæjar í fingurna að komast í
verkefni sem reyna á hæfileika þína.
Við erum UENO. Alhliða stafræn hönnunar- og þróunarstofa í San Francisco, New York og
Reykjavík. Við vinnum fyrir fyrirtæki eins og Airbnb, Uber, Apple, Cisco, Dropbox, Fitbit, Google,
Lonely Planet, Medium, Reuters og so videre.
Hvenær geturðu byrjað?

ueno.co/careers

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is
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Leikfélag Reykjavíkur ses er sjálfseignarstofnun og eitt elsta menningarfélag landsins, 119 ára gamalt. Félagið annast
rekstur Borgarleikhússins skv. sérstökum samningi við Reykjavíkurborg. Borgarleikhúsið er fjölsóttasta leikhús landsins;
gestir á síðastliðnu leikári voru um 220.000. Hjá félaginu starfa milli 180–200 manns með metnað, fagmennsku og
framsýni að leiðarljósi. Borgarleikhúsið sviðsetur um 20 leiksýningar á ári auk ýmissa annarra viðburða.

Framkvæmdastjóri Borgarleikhússins
Leikfélag Reykjavíkur leitar að kraftmiklum og jákvæðum stjórnanda til að sinna daglegum rekstri
félagsins og vinna náið með leikhússtjóra að áframhaldandi velgengni Borgarleikhússins.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur félagsins
Fjármálastjórn og áætlanagerð
Starfsmanna- og kjaramál
Ábyrgð á rekstri tæknideilda,
veitinga- og miðasölu
• Skýrslugerð til stjórnar

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og reksturs æskileg
Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
Mikil reynsla af áætlanagerð
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Frumkvæði, metnaður og drifkraftur
Framúrskarandi skipulagshæfileikar

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
Sveina Berglind Jónsdóttir
sveina@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er hagsmuna- og mannréttindasamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma
og aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 41 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum
lífsgæðum og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er
mikilvægur þáttur í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Nánari upplýsingar er að finna á obi.is.

Samskiptastjóri
Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum samskiptastjóra með brennandi áhuga á mannréttinda- og
samfélagsmálum. Starfsaðstaða samskiptastjóra er í nýju, aðgengilegu og fallegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Almannatengsl, fjölmiðlasamskipti
og vöktun
• Samfélagsmiðlun
• Umsjón með heimasíðu (Moya)
og innraneti (Podio)
• Kynningar- og útgáfumál s.s.
vefrit og tímarit
• Frétta- og greinaskrif
• Viðburðir, fundir, ráðstefnur
og málþing

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga
Reynsla af samskiptum við fjölmiðla
Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni
Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli er kostur
Góð tölvukunnátta og færni í tæknimálum
Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Rík samskiptafærni, sveigjanleiki og þjónustulund

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí nk.
Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu er sérstaklega
hvatt til að sækja um. Möguleiki er að ráða tvo einstaklinga í
starfið og skiptist þá starfshlutfallið eftir samkomulagi.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram
komi rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

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

Leikskólinn
Hulduberg
í Mosfellsbæ
• Staða
í deildarstjórn.
Máleikskólakennara
bjóða
þér að
taka
þátt í
Hæfnikröfur:
auglýsir
lausar
stöður
metnaðarfullu skólastarfi

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ
GERA SKEMMTILEGT
Í SUMAR?

sem
vinnurmatráðs
í anda uppbyggingarstefnunnar.
Starfsemi
• Staða
(75% - 100% starf )
skólans
fer
fram
í
tveimur
byggingum
þar
sem
1. - 2. bekkur
Hæfnikröfur:
Auglýst
eru
laus eftrfarandi
störf:
er -staðsettur
útibúi
skólans,ogHöfðabergi,
ára
Þekking á ígerð
matseðla
samsetninguásamt
fæðis5fyrir
leikskóladeildum.
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum

Ölgerðin leitar að öflugu og jákvæðu sumarstarfsfólki

- Leikskólakennaramenntun
Hulduberg
er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
-Má
Góðbjóða
hæfni
íþér
mannlegum
samskiptum
aðeru
vera
hluti af góðum
ogdeildum.
öflugum
aldrinum
2-5 ára
og
aldursblöndun
á öllum
- Jákvæðni
og metnaður
starfsmannahópi
sem vinnur
saman að því
Áherslur
í starfi
leikskólans
er umhverfismennt
ogað
að mæta
njóta
- Lausnamiðuð
hugsun
til að koma hugmyndum
og
nýta
náttúruleg
gæði.og færni
ólíkum
einstaklingum
í krefjandi
verkefnum.
í framkvæmd
Leikskólinn
Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
Lágafellsskóli
í Mosfellsbæ
íþróttamiðstöðina
Lágafell. er heildstæður grunnskóli

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.

Við íManneldisráðs.
Lágafellsskóla leitum að kennurum
Hæfnikröfur:og skipulagshæfni við innkaup
- Frumkvæðni
fyrir
næsta skólaár 2016-2017
- Leikskólakennaramenntun
og vörustjórnun.á yngsta stigi, 80 – 100% starfshlutfall
• Umsjónarkennsla
- Færni
Góð hæfni
mannlegum
semí nýtist
starfi samskiptum
og reynsla
af störfum
• Umsjónarkennsla
áí miðstigi,
100% starfshlutfall
- Jákvæðni
og
metnaður
í
mötuneyti
• Smíðakennsla,
starfshlutfall
- Lausnamiðuð100%
hugsun
og færni til að koma hugmyndum

í framkvæmd
Um
er
að
bæði
fastráðningarstöður
og Sambands
tímabundnar
Laun
eruræða
greidd
í samræmi
við kjarasamning
stöður
til eins
árs vegnaogleyfa.
íslenskra
sveitarfélaga
viðkomandi stéttarfélaga.
• Staða matráðs (75% - 100% starf )
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
Umsóknarfrestur
Hæfnikröfur:
sveitarfélaga
og KÍ.er til 4. janúar 2014.
Umsóknir
menntun og/eða
fyrri
- Þekkingásamt
á gerðupplýsingum
matseðla ogum
samsetningu
fæðis fyrir

Upplýsingar
veitir Jóhanna
Magnúsdóttir skólastjóri í síma
störf
skulu
berast
á netfangið
börn
frá 18
mánaða
aldri til 6hulduberg@mos.is.
ára samkvæmt viðmiðum
5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun,
Manneldisráðs.
starfsreynslu
ogog
umsagnaraðila
sendist
rafrænt áskólans
netfangið
Upplýsingar
um
leikskólann
má finna
heimasíðu
- Frumkvæðni
skipulagshæfni
við áinnkaup
johannam@lagafellsskoli.is
www.hulduberg.is.
og vörustjórnun.

HÆFNISKRÖFUR

Ölgerðin rekur öflugt vöruhús og vantar
starfsfólk í kvöld- og næturvinnu.

• Aldur 20+

Hlutverk og ábyrgð
• Tiltekt og afgreiðsla pantana

• Þjónustulund og sjálfstæð
vinnubrögð

• Móttaka á vörum

• Stundvísi og góð framkoma

• Tilfallandi störf sem tilheyra í stóru
vöruhúsi

• Góð samskiptahæfni

Áhersla er lögð á að vörur

• Samviskusemi og jákvæðni

fyrirtækisins séu fyrsta flokks

• Íslensku- eða enskukunnátta

og að viðskiptavinir þess

• Geta unnið undir álagi

geti gengið að hágæða

DREIFING

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns-

Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt
úthýstum leiðum. Meirapróf er kostur.

Viðeru
hvetjum
af báðum
kynjum til að Sambands
sækja um.
Laun
greidd fólk
í samræmi
við kjarasamning
Fólk
af báðum
kynjum eroghvatt
til að sækja
um störfin.
íslenskra
sveitarfélaga
viðkomandi
stéttarfélaga.

Hlutverk og ábyrgð
• Dreifing og afhending pantana

- Færni sem nýtist
í starfi
og reynsla
störfum
Umsóknarfrestur
er til
19. maí
2016 enafráðið
er í stöðurnar
dóttir
og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
í
mötuneyti
frásíma
1. ágúst
2016.
5868170 og 8670727.

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

Ölgerðin er eitt stærsta

VÖRUHÚS

• Samskipti við viðskiptavini
• Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu

• Hreint sakavottorð

• Bílpróf - lyftarapróf kostur

fyrirtækið á sínu sviði.
Ölgerðin framleiðir, flytur inn,
dreifir og selur matvæli og
sérvöru af ýmsum toga.

þjónustu vísri.

• Reglusemi og snyrtimennska
Áhugasamir geta sótt um á:
olgerdin.is Umsóknarfrestur
er til og með 15. maí nk.

www.olgerdin.is

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
síma 5868170 og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.

Átt þú heima hjá Nova?
HÖNNUÐUR Í MARKAÐS–
OG VEFDEILD NOVA

VEFÞRÓUN, HTML OG CSS
Í MARKAÐSDEILD NOVA

Við leitum að öflugum og fantagóðum grafískum hönnuði til að vinna að
auglýsinga– og kynningarefni, fréttabréfum til viðskiptavina, efni í versl
anir, nýjum vef fyrirtækisins o.fl. Viðkomandi vinnur náið með öðrum starfs
mönnum fyrirtækisins og auglýsingastofu. Ódrepandi áhugi á markaðsmálum
er nauðsynlegur, sem og metnaður fyrir því að gera góða hluti enn betri.

Við leitum að frábærum liðsfélaga í markaðsdeild Nova sem
er vanur HTML og CSS vinnu. Viðkomandi vinnur að vefþróun
við vef Nova ásamt ýmsum öðrum verkefnum tengdum vef–
og markaðsmálum. Viltu vera með í að búa til flottasta vefinn
og halda svo gott partí til að fagna því?

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði hönnunar.
• Reynsla í vefhönnun er kostur.
• Lífsgleði.

Hæfniskröfur:
• Kunnátta í HTML, CSS, Javascript og Photoshop.
• Reynsla af vef– og efnisstjórnun.
• Reynsla af LÍSU vefumsjónarkerfi eða öðrum sambærilegum kerfum er kostur.
• Áhugi á auglýsinga– og markaðsmálum, ásamt því að hafa gott auga fyrir útliti.
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Meiraprófsbílstjóri
óskast í sumarstarf
AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra í sumarstarf.
Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.
Sækja skal um starfið á www.adfong.is
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Hefur þú ríka þjónustulund?
Störf í afgreiðslu á Laugavegi 166
Nú er tækifæri fyrir öfluga og jákvæða einstaklinga að ganga til liðs við ríkisskattstjóra því störf
í afgreiðslu á Laugavegi 166 eru laus til umsóknar. Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina,
upplýsingamiðlun, móttaka og afhending gagna og leiðbeiningar um ýmis skattamál, fyrirtækjaog ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur
●
●
●
●
●
●

Skóla- og frístundasvið
Kennarastöður við Árbæjarskóla
Lausar eru eftirtaldar kennarastöður skólaárið 2016 – 2017

Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Góð almenn tölvukunnátta.

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur, en ekki skilyrði.
Frekari upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK
í síma 442 1151. Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf og skal ferilskrá einnig fylgja með
í viðhengi til að umsókn teljist fullnægjandi.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst. Umsækjendum sem uppfylla hæfnikröfur og senda fullnægjandi gögn með umsókn verður
boðið að kynna sig í 5 mínútur fyrir starfsmannastjóra og hópstjóra eftir að umsóknarfrestur er
liðinn. Mun framkoma og frammistaða í þeirri kynningu auk innsendra gagna verða ráðandi um
hverjir verða boðaðir í hefðbundin atvinnuviðtöl.
Umsóknir gilda í 6 mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin
um ráðningu. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.
Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, skatteftirlit og heldur lögbundnar skrár. Að auki er
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra
húsnæðislána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán.
Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og
starfsmanna og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum: Fagmennska - Jákvæðni - Samvinna.

rsk@rsk.is

442 1000

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á rsk.is

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

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

www.capacent.is

• Stærðfræðikennari í 5. – 10. bekk /
Umsjónarkennari á miðstigi
• Íþróttakennari
• Tónmenntakennari
Umsóknarfrestur er til 17. maí 2016.
Sótt er um ofangreind störf á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is,
undir „Laus störf“.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri,
í síma 4117700 og tölvupósti thorsteinn.saeberg@reykjavik.is

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í
einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli fyrir
nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. Skólinn
er safnskóli á unglingastigi, en til náms í 8. bekk koma saman
nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og Selásskóla.
Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismunandi stöfum í þágu
nemenda.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða í
eftirfarandi störf fyrir næsta skólaár.
• Enskukennari
• Spænskukennari
• Stærðfræðikennari
• Eðlisfræðikennari
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi greinum.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.
Umsóknarfrestur er til 10. maí og skal senda umsóknir
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt.
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr
upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.
Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Viltu slást í hóp öflugra starfsmanna Fiskistofu?
Fiskistofa óskar eftir að ráða árangursdrifna og jákvæða einstaklinga í fimm laus störf hjá stofnuninni, um 100% störf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og leiðir til að gera góðan vinnustað betri.

Veiðieftirlitsmenn í Hafnarfirði, Stykkishólmi og Ísafirði
Eftirlitsmaður á Ísafirði verður í miklu samstarfi við aðra eftirlitsmenn s.s. í Stykkishólmi og Hafnarfirði en jafnframt mun starfsmaður á skrifstofu aðstoða eftirlitsmann á Ísafirði við viss störf.

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig
með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð.
• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum
og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. Eftirlit með
löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og
öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott líkamlegt atgervi.
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Góð hæfni í samskiptum.
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Skrifstofustarf á Ísafirði
Helstu verkefni:
• Útgáfa á vinnsluvottorðum og utanumhald á veiði- og vinnsluvottorðum.
• Móttaka og frágangur á gögnum inn í vigtar- og ráðstöfunargrunn Fiskistofu.
• Eftirfylgni og utanumhald vegna skila á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum.
• Aðstoð við störf veiðieftirlitsmanns.
• Afleysing við símsvörun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Mjög góð tölugleggni og marktæk reynsla af vinnu með tölur.
• Góð þekking og reynsla af að hagnýta upplýsingatækni í starfi.
• Góð ritfærni á íslensku nauðsynleg og góð enskukunnátta kostur.
• Góð hæfni í samskiptum og sjálfstæði í vinnubrögðum nauðsynleg.
• Metnaður, sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun nauðsynleg.
• Haldbær þekking á sjávarútvegi kostur.

Deildarstjóri sjóeftirlits á Akureyri
Helstu verkefni:
• Yfirmaður starfstöðva veiðieftirlits Fiskistofu á Akureyri, Stykkishólmi og Ísafirði og ber ábyrgð á sjóeftirliti
við Ísland.
• Ber ábyrgð á stjórnun og starfsþróun veiðieftirlitsmanna varðandi sjóeftirlit.
• Umsjón með gerð áætlana um verkefni eftirlitsmanna í sjóeftirliti.
• Umsjón með söfnun, varðveislu og skráningu upplýsinga og gagna varðandi starfsemi sjóeftirlits og störf
eftirlitsmanna um borð í skipum. Sinnir framþróun sjóeftirlits í samráði við sviðsstjóra veiðieftirlitssviðs.
• Ábyrgð á að sjóeftirlit taki m.a. mið af greiningum og áhættumati þar sem kostur er.
• Gerð gæðaferla fyrir sjóeftirlit og þátttaka í umbótastarfi á veiðieftirlitssviði skv. CAF líkaninu.
• Tekur þátt í erlendum samskiptum varðandi veiðieftirlit.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og árangursrík reynsla af stjórnun kostur.
• Góð hæfni í samskiptum, jákvætt viðhorf og þjónustulipurð nauðsynleg.
• Góð greiningarhæfni og rík þörf til að ná árangri.
• Góð tölvuþekking skilyrði og reynsla að nýta upplýsingatækni til aukins árangurs.
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.
• Haldbær þekking á sjávarútvegi skilyrði.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900.
Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu,
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar því starfi sem um ræðir s.s.: „Veiðieftirlitsmaður Hafnarfirði“ „ Skrifstofustarf Ísafirði“.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum,
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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Löggiltur fasteignasali / Nemi
Hof fasteignasala óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala eða nema í löggildingarnámi.
Starfsreynsla er skilyrði. Starfið fellst í skráningu
og sölu fasteigna. Upplýsingar veitir Guðmundur Steinþórsson
löggiltur fasteignasali í síma 899 9600.

Vík í
Mýrdal

Lausar stöður við grunnskólann í Vík í Mýrdal:
• Kennari á yngsta- og miðstigi
• List- og verkgreinakennari

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu
umhverfi.

Tvær stöður kennara á yngsta- og miðstigi og list- og verkgreinakennara við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til umsóknar frá og með næsta skólaári.
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður.
Varðandi stöðu kennara á yngsta og miðstigi þá þarf viðkomandi að hafa gott vald á lestrar- og
skriftarkennslu.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólastjóri skolastjori@vik.is í síma 865-2258.
Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík.
Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.
Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík

Umsókn skal senda á gummi@fasthof.is.
Guðmundur H. Steinþórsson
Lögg.fasteignasali
S: 899 9600
gummi@fasthof.is

Hlíðasmára 6, 201 Kópavogi | Sími: 5646464 | hof@fasthof.is | fasthof.is

Mýrdalshreppur er um
500 manna sveitarfélag. Í
Vík er öll almenn þjónusta
svo sem leik-, grunn-, og
tónskóli, heilsugæsla,
dvalar- og hjúkrunarheimili
og frábær aðstaða til allrar
almennrar íþróttaiðkunar.
Náttúrufegurð er rómuð í
Vík og nágrenni og samgöngur greiðar allt árið.
Ferðaþjónusta er öflug og
vaxandi í sveitarfélaginu og
fjölbreyttir möguleikar á því
sviði fyrir fólk með ferskar
hugmyndir.

Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík - Sími 487 1210

LögfræðingarViðskiptafræðingar
-Löggiltir fasteignasalar!

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.
Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.
Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- og
viðverukerfa

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016.

Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga
liðsheild. Okkur vantar duglegan og drífandi
starfsmann til að annast og halda utan um
reikningsfrágang, skjalafrágang og undirbúning
kaupsamninga. Mjög góð og vönduð vinnuaðstaða
í boði.
Æskilegt er að viðkomandi sé löggiltur fasteignasali
eða stefni á nám til löggildingar á næstunni.
Laun og önnur kjör eru samkomulag. Við erum
staðsett í Borgartúni 30 í Reykjavík.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn hdl.
lögg.fasteignasali í síma 535-1000/895-2049

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í
netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á
sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar
og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.

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

Skólastjóri Hjalla
Í dag er laus staða skólastjóra Hjalla í Hafnarfirði, en Hjalli er elsti skóli og flaggskip Hjallastefnunnar.
Skólastjóri hjá Hjallastefnunni ber ábyrgð á fjórum viðmiðum sem við viljum láta einkenna starf okkar.
Viðmið okkar eru:
· Gæði í fagstarfi
· Starfsánægja
· Ánægja foreldra
· Góður rekstur

Hæfniskröfur:
· Leikskólakennari
· Góð þekking á hugmyndafræði Hjallastefnunnar
· Samskiptafærni
· Stjórnunarreynsla telst til framdráttar

Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi starf með frábæru samstarfsfólki. Hafir þú áhuga á að sækja um, sendu þá ferilskrá
og stutt kynningarbréf þar sem kemur fram af hverju þér finnst þetta áhugavert starf og hvað þig langar að koma með í starfið.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið, umsóknarfrestur er til 22. maí.
Umsóknir sendist til mpo@hjalli.is og thordis@hjalli.is
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Umboðsmaður
Alþingis
á næstunni
ráða lögfræðing
Umboðsmaður
Alþingis
mun ámun
næstunni
ráða lögfræðing
til starfa
starfa hjá embættinu.
hjátilembættinu.
Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði
Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði eða grunneða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni
nám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni auk þess sem æskilegt
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig
er að viðkomandi hafi lagt sig eftir stjórnsýslurétti eða skyldum
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi
greinum í námi eða hafi starfsreynslu á því sviði.
starfsreynslu á því sviði.
UmUm
er að
krefjandi
starf ástarf
sviðiálögfræði.
Lögð er áhersla
erræða
að ræða
krefjandi
sviði lögfræði.
Lögð
á að
umsækjendur
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unnið
sjálfstætt
að
greiningu
og úrlausn
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt
að
lögfræðilegra
álitaefna
og lögfræðilegra
hafi gott vald á álitaefna
ritun textaog
á íslensku.
greiningu og
úrlausn
hafi gott

vald á ritun texta á íslensku.
Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfnikröfur og áhuga hafa á
starfinu
eru hvattir
til aðofangreindar
senda inn umsókn,
einnig nýútskrifaðir
Þeir sem
uppfylla
hæfniskröfur
og áhuga
lögfræðingar.
Um starfskjör
fer eftir
og nánara
hafa á starfinu
eru hvattir
til aðkjarasamningi
senda inn umsókn,
samkomulagi.
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir
kjarasamningi og nánara samkomulagi.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og annað
ásamt upplýsingum
um menntun,
skalUmsóknir
senda á netfangið
postur@umb.althingi.is
eða ástarfsferil
skrifstofu og
annað skal Alþingis,
senda á Þórshamri,
netfangið postur@umb.althingi.is
umboðsmanns
Templarasundi 5, 101 Reykjavík,
eðaStarfsumsókn
á skrifstofu umboðsmanns
Alþingis, Þórshamri,
merkt:
- lögfræðingur. Umsóknarfrestur
er til og með
5, 150
„Starfsumsókn
24.Templarasundi
maí nk. Upplýsingar
um Reykjavík,
starfið eru merkt:
veittar hjá
umboðsmanni lögfræðingur“.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október
Alþingis
í síma 510 6700.
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni
Alþingis í síma 510 6700.
Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga
og sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin
Umboðsmaður
Alþingis
eftirlit meðAlþingis
stjórnsýslureynir
ríkis og
frumkvæði.
Í störfum
hjá hefur
umboðsmanni
þvísveitarfélaga
á reglur umoghin
sinnir
þvístjórnsýslunnar
með úrvinnslu kvartana
og málum sem
hann tekur
uppstjórnskipunar
að eigin
ýmsu
svið
auk lögfræðilegra
álitaefna
á sviði
og
frumkvæði. Í störfumEmbættið
hjá umboðsmanni
Alþingis
reynir því á regluráum
hinsviði og
mannréttindareglna.
býr yfir góðu
lögfræðibókasafni
sínu
ýmsu svið
auk lögfræðilegra
álitaefna
á sviði stjórnskipunar
og
starfsfólk
er stjórnsýslunnar
hvatt til endurmenntunar.
Nánari
upplýsingar
um starf umboðsmannréttindareglna.
yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og
manns
Alþingis má sjáEmbættið
á vefsíðubýrembættisins:
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns
www.umbodsmadur.is
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins: www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

Rafmagnsiðnfræðingur/söluráðgjafi
Securitas hf. leitar eftir söluráðgjafa sem ber ábyrgð á þjónustu við stóra
viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf, kynningar
og þarfagreiningu, ásamt tilboðs- og samningagerð. Einnig sér hann um að
viðhalda viðskiptatengslum og afla nýrra.

Hæfniskröfur

¬ Menntun á sviði rafmagnsiðnfræði eða önnur
sambærileg menntun
¬ Reynsla af sölustörfum æskileg
¬ Sjálfstæð vinnubrögð
¬ Hæfni til að vinna í hóp
¬ Frumkvæði
Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð
og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá
lögreglu. Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins,
www.securitas.is
Umsóknarfrestur er til 31. maí.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir
starfsmannastjóri, kristin@securitas.is
ÍSLENSKA SIA.IS SEC 79704 05/2016

Lögfræðingur
Lögfræðingur

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450
starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á
að veita frábæra þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land
en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

www.securitas.is
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OKKAR VAKT LÝKUR ALDREI

D E I L DA R S TJ Ó R I
REIKNINGSHALDS
OG UPPGJÖRA
Við leitum að öflugum stjórnanda með háskólamenntun sem
nýtist í starfi. Reynsla af bókhaldi og uppgjörum og mjög góð
Excel kunnátta er skilyrði. Löggilding í endurskoðun er kostur.
Starfs- og ábyrgðarsvið
/ Yfirumsjón með bókhaldi samstæðunnar
/ Annast reikningshald og uppgjör fyrirtækisins
ásamt dótturfyrirtækjum samstæðunnar
/ Lokafrágangur í mánaðar- og árshlutauppgjörum
/ Frágangur gagna til skattayfirvalda
/ Umsjón og eftirlit með samþykktum og greiðslu
reikninga samstæðunnar
/ Samskipti við endurskoðendur félagsins,
þ.m.t. skil á bókhaldi til endurskoðunar
/ Skýrslugjöf vegna skuldbindinga, skattamála o.fl.
/ Þátttaka í umbótaverkefnum og stefnumótun sviðsins
Nánari upplýsingar veitir Sveinbjörn
Indriðason, framkvæmdastjóri fjármálasviðs
á sveinbjorn.indridason@isavia.is

S TA R F S T Ö Ð

UMSÓKNARFRESTUR

UMSÓKNIR

K E F L AV Í K

1 7. M A Í 2 0 1 6

I S AV I A . I S/AT V I N N A

9

Starfsmaður
í mötuneyti
Iðjuþjálfun

Framkvæmdastjóri Iceland School of Energy
við Háskólann í Reykjavík
Iceland School of Energy (ISE) auglýsir eftir framkvæmdastjóra. ISE er í eigu Háskólans í Reykjavík (HR), Orkuveitu
Reykjavíkur (OR) og Íslenskra orkurannsókna (ISOR) og starfar innan HR. Námsbrautir ISE eru tvær, sjálfbær
orkuverkfræði og sjálfbær orkuvísindi, auk styttri námsleiða. Yfir 90% af nemendum ISE koma erlendis frá.
Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi á vaxandi og alþjóðlegu sviði orku- og umhverfismála.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Rekstur og ábyrgð á starfsemi ISE.
• Þróun og uppbygging námsbrauta og annarrar
starfsemi.
• Markaðssetning á alþjóðavettvangi.
• Uppbygging alþjóðlegs samstarfs.
• Samvinna við sérfræðinga á sviði orkumála.

• Meistara- eða doktorsgráða á fagsviði sem tengist
orku- eða umhverfismálum.
• Þekking á orku- og umhverfismálum.
• Reynsla af alþjóðlegum vettvangi.
• Reynsla af erlendri markaðssókn.
• Leiðtoga- og samskiptahæfni ásamt reynslu af stjórnun
og rekstri.
• Framúrskarandi vald á ensku í ræðu og riti.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir (gudrunsa@ru.is), forseti tækni- og verkfræðideildar,
og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs (sigridureg@ru.is). Umsóknarfrestur er til og með 1. júni
næstkomandi og skal umsóknum skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og fastir starfsmenn
eru um 250 auk fjölda stundakennara.

sviðsstjóri iðjuþjálfa á
tauga- og hæfingarsviði

Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulunduðum
starfsmanni í 75% starf í mötuneyti okkar. Unnið er alla virka daga
frá kl. 07:00 – 13:00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
og um framtíðarstarf er að ræða.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og fjármálaráðLausauk
er til
umsóknar afleysingarstaða
sviðsstjóra
á taugaherra
stofnanasamnings
milli Eflingar og
Reykjalundar.

og hæfingarsviði. Um er að ræða 95% stöðu.

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2016

Æskilegt
er að viðkomandi
geti hafið
störf 1.nóvember
2012
Nánari
upplýsingar
gefur Guðbjörg
Gunnarsdóttir,
mannauðsstjóri
eða samkvæmt
nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á
í síma
585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu.

Reykjalundur,
endurhæfingarmiðstöð
SÍBS.
Á Reykjalundi er unnið
í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla
er
lögð
á
skjólstæðingsmiðaða
nálgun
og
heildræna
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum.
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna
taugasjúkdóma og fötlunar.

Krambúð

opnum snemma - lokum seint
Starfsfólk óskast
í fullt
starf og hlutastörf

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki
þriggja ára starfsreynslu.
Krambúðin
Skólavörðustíg 42 leitar eftir duglegu

og metnaðarfullu starfsfólki í fullt starf og

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og
hlutastörf
um kvöld ogIðjuþjálfafélags
helgar. Íslands
fjármálaráðherra
auk stofnanasamnings
Í boði eru bæði sumar- og framtíðarstörf
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir
Um er að ræða almenn
verslunarstörf,
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi
í síma 585-2154,
afgreiðslu og áfyllingar.
netfang; siggaj@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Áhugasamir sendi inn umsókn á
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á
skolavordustigur@krambud.is.
heimasíðunni
www.reykjalundur.is
Frekari
upplýsingar
veitir verslunarstjóri í s. 775 6010
Reykjalundur,
endurhæfingarmiðstöð
SÍBS.8.00
Sími–585
2000 –
eða á staðnum virka daga frá
16.00.
www.reykjalundur.is
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Launasérfræðingur
Ertu talnaglöggur einstaklingur sem veist allt um laun og
kjaramál? Þá gæti starf launasérfræðings hjá Vodafone
verið frábært tækifæri fyrir þig. Við leitum að öflugum
sérfræðingi sem hefur brennandi áhuga á launavinnslu,
kjaramálum og vill veita starfsfólki framúrskarandi
þjónustu . Viðkomandi starfsmaður verður öflugur
liðsmaður í starfsmannaþjónustu fyrirtækisins og því
mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur
er að ﬁnna á vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2016.
Vodafone
Við tengjum þig

KERFISFRÆÐINGUR Á
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD REYKJAVÍK
Starf kerfisfræðings í rekstrarþjónustu á upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
Starfið felst í notendaþjónustu og viðveru á þjónustuborði ásamt
fjölbreyttum verkefnum tengdum rekstri upplýsingakerfa Vegagerðarinnar. Um er að ræða umsjón með útstöðvum og netþjónum, uppsetningar og viðhald á þeim auk vinnu við öryggis- og
aðgangsstýringar, ásamt öðrum verkefnum er tengjast starfinu.
Vinnutími er 8-16 eða 9-17, viku í senn.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• A.m.k. 3 ára reynsla af rekstri upplýsingakerfa
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking og reynsla af Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði
• Þekking og reynsla af Linux (Red Hat, Centos) stýrikerfum er
kostur
• Þekking og reynsla af netsamskiptum er kostur
• Þekking á Microsoft Exchange er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar
eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að
sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og SFR.
Umsóknarfrestur er til 23. maí 2016 .
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, þar með talin
menntunar- og starfsferilsskrá.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Íris Leósdóttir í síma 5221000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

STJÓRNUNARSTAÐA
Á RÉTTINGA- OG
MÁLNINGARVERKSTÆÐI
Við leitum að öflugum stjórnanda með
mikla leiðtogahæfni til þess að sinna
starfi verkstæðisformanns á réttinga- og
málningarverkstæði okkar. Viðkomandi mun sjá um
innleiðingu á nýjum vinnuferlum samkvæmt stöðlum
frá BMW, Land Rover og Jaguar í meðhöndlun
koltrefjaefna (Carbon Fiber) og álviðgerðum.
Viðkomandi mun leiða breytingar við endurnýjun
búnaðar verkstæðisins sem uppfylla skilyrði
framleiðenda. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður,
skipulagður, framkvæmdasamur og faglegur.

ERT ÞÚ LÚXUS BIFVÉLAVIRKI ?

BIFVÉLAVIRKI

BIFREIÐASMIÐUR

Við leitum að faglegum og reynslumiklum
bifvélavirkja í bilanagreiningar á Land Rover
og Jaguar. Viðkomandi þarf að vera mjög
metnaðarfullur og fær um að vinna samkvæmt
ströngustu kröfum og stöðlum frá framleiðendum.

Við leitum að bifvélavirkja eða reynslumiklum
viðgerðaraðila til starfa á verkstæði okkar við
söluskoðanir og viðgerðir. Viðkomandi þarf að
vera vel tölvufær þar sem unnið er með rafrænar
verkbeiðnar og hluti þjálfunar og endurmenntunar
er rafrænn.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifreiðasmiðum
á réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4.
Viðkomandi þurfa að vera vel tölvufærir þar sem
unnið er í rafrænu umhverfi og hluti þjálfunar og
endurmenntunar er rafrænn.

Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða, tæknilega
vel útbúin samkvæmt stöðlum framleiðenda. Einnig
endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka
sér nýjustu tækni ásamt möguleika á sérhæfingu
eftir getu og áhuga.

Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða, tæknilega
vel útbúin samkvæmt stöðlum framleiðenda. Einnig
endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka
sér nýjustu tækni ásamt möguleika á sérhæfingu
eftir getu og áhuga.

Í boði er vinnuaðstaða sem verið er að endurnýja
með nýjustu tækjum og búnaði sem uppfylla
ströngustu kröfur og staðla frá BMW, Land Rover
og Jaguar.

Hæfniskröfur:
·
Bifvélavirkjamenntun
·
Starfsreynsla
·
Bílpróf
·
Tölvufærni

Hæfniskröfur:
·
Bifvélavirkjamenntun eða talsverð
starfsreynsla í faginu
·
Tölvufærni
·
Bílpróf
·
Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:
·
Bifreiðasmíði
·
Tölvufærni
·
Bílpróf
·
Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga
kl. 8–17 og kl. 8-16 á föstudögum.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17
og kl. 8–16 á föstudögum. Einnig í boði kvöldvaktir
kl. 17–22 eða sambland af hvoru tveggja.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17
og kl. 8–16 á föstudögum. Einnig í boði kvöldvaktir
kl. 17–22 eða sambland af hvoru tveggja.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga
kl. 8–17 og kl. 8-16 á föstudögum.

ENNEMM / SÍA /NM75195

Hæfniskröfur:
·
Menntun úr bílgreinum og nokkurra
ára starfsreynsla nauðsynleg
·
Frumkvæði, fagleg og öguð
vinnubrögð eru nauðsynleg
·
Mjög góð tölvufærni
·
Bílpróf

Starfsmönnum þjónustudeilda BL stendur til boða símenntun sem
tryggir þeim færni til að takast á við örar framfarir í bílgreininni.
Auk þess fá þeir reglulega að taka þátt í sérhæfðum námskeiðum
bílaframleiðenda sem tryggir þeim alþjóðlegar hæfnisgráður.

FAGMAÐUR
Við leitum að faglærðum bifreiðasmið, bílamálara
eða bifvélavirkja í tjónaskoðun og móttökustörf í
verkstæðismóttöku. Viðkomandi þarf að vera mjög
sterkur í mannlegum samskiptum og með mikla
þjónustulund.
Hæfniskröfur:
·
Faglærður í bíliðn
·
Bílpróf
·
Tölvufærni
·
Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Í VERKSTÆÐISMÓTTÖKU

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Í ÞJÓNUSTUVER

Við leitum að þjónustufulltrúa í verkstæðismóttöku.
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í mannlegum
samskiptum og með mikla þjónustulund.

Við leitum að starfsmanni í þjónustuver. Viðkomandi
þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum
og með mikla þjónustulund. Starfið felst í símsvörun,
þar sem veittar eru upplýsingar til viðskiptavina,
stofnun verkbeiðna og sölu varahluta.

Hæfniskröfur:
·
Mikill áhugi á bílum
·
Tölvufærni
·
Bílpróf
·
Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

Hæfniskröfur:
·
Mikill áhugi á bílum
·
Tölvufærni
·
Bílpróf
·
Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 17. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
á netfanginu anna@bl.is
BL státar af einu stærsta og glæsilegasta
bifreiðaverkstæði landsins með 36 bílalyftur.
BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem hafa metnað
til þess að skara fram úr og veita framúrskarandi
og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og
sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og
fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og eflir starfsmenn
í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar
staðfestingar eða gráður skv. stöðlum vörumerkjanna.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök
fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.
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Öflugt málningar og réttingarverkstæði fyrir bíla
vantar að bæta við bifreiðasmiðum eða vönum
mönnum í faginu, vinnuaðstaða mjög góð.

Söluráðgjafi Audi

Umsóknir sendist á borgir47@gmail.com

HEKLA leitar að kraftmiklum og hæfileikaríkum
söluráðgjafa fyrir Audi á Íslandi. Spennandi og
krefjandi verkefni framundan.
Starfssvið
• Sala bifreiða
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Viðhald viðskiptatengsla
• Þátttaka í áætlanagerð

Hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Ingi Magnússon sölustjóri í síma 590 5000.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á jim@hekla.is eða fyllt út
Menntunará www.hekla.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. maí n.k.
og hæfniskröfur

Rúmlega 140 manns
starfa hjá HEKLU hf.
en félagið er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar og notaðar
bifreiðar.
Félagið er með umboð
fyrir Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu við
þessar tegundir.
Höfuðstöðvar HEKLU
eru við Laugaveg 170174 í Reykjavík.

• Kennsluréttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi skilyrði
• Framhaldsmenntun

Áhugaverð störf hjá Kópavogsbæ
Byggingarfulltrúi
Byggingarfulltrúi hefur umsjón og eftirlit með mannvirkjagerð í Kópavogi. Einnig annast hann útgáfu
byggingarleyfa. Hann sér eining um úttektir og útgáfu viðeigandi vottorða vegna byggingarframkvæmda á
bæjarlandi Kópavogs.
Helstu verkefni
•

•
•
•
•

Umsjón og eftirlit með mannvirkjum í samræmi
við lög, reglugerðir og staðla
Yfirferð teikninga og útgáfa byggingarleyfa
Lokaúttektir mannvirkja
Skráning fasteigna skv. lögum og reglugerðum
Útreikningur gjalda skv. gjaldskrá um
gatnargerðar- og byggingarleyfisgjöld

Menntunar- og hæfniskröfur
•

•

•
•
•

Háskólapróf í arkitektúr, byggingarfræði,
byggingarverk- eða tæknifræði
Faggilding til þess að fara yfir hönnunargögn og
annast úttekir
Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum
Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfni

Skráningarfulltrúi

Laus störf við Grunnskóla
Hornafjarðar veturinn 2016-2017
• Staða smíðakennara
• Staða íþróttakennara
• Staða heimilisfræðikennara
• Staða námsráðgjafa 50% starf, hægt að fylla upp í
100 % stöðu með kennslu.
• Staða tónmenntakennara 30-50% staða.
(Ath. í Tónskóla Hornafjarðar er einnig verið að auglýsa
eftir kennara og hægt væri að fá fulla stöðu með því
að blanda þessum tveimur stöðum saman. Frekari
upplýsingar má fá í Tónskólanum tonskoli@hornafjordur.
is, s. 470 8460).
Í Grunnskóla Hornafjarðar eru tæplega 250 nemendur í
tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur
en 7. – 10. bekkur í hinu. Í skólanum er áhersla á list- og
verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í
bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar í skólanum og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar
er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið
er vel statt og á Höfn er blómlegt mannlíf.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og LS.
Umsóknum um stöður skal skilað skriflega til skólastjóra
fyrir 16. maí n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi,
starfsreynslu og meðmælendur.
Nánari upplýsingar veita skólastjórnendurnir Þórgunnur
Torfadóttir thorgunnur@hornafjordur.is og Eygló Illugadóttir eyglo@hornafjordur.is. Sími 470 8400

Skráningarfulltrúi hefur umsjón með samskiptum og skráningu fasteigna í Þjóðskrá Íslands. Einnig er hann
tengiliður Kópavogs við fasteignaskrá og sér um úttekt og yfirferð verkteikninga.
Helstu verkefni
Samskipti og skráning fasteigna í Kópavogi
hjá Þjóðskrá
Skráning fasteigna samkvæmt lögum og
reglugerðum
Yfirferð og skráning eignaskiptayfirlýsinga og
skráningataflna
Skönnun teikninga, gagna og skráa
Úttektir bygginga og skráninga

•

•

•

•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
•

•

•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. byggingarfræði,
byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði
Reynsla í skráningu fasteigna og yfirferð viðeigandi
gagna æskileg
Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum
Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
Góð þekkinga á helstu tölvukerfum sem viðkoma starfinu
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfni

Verkefnastjóri landupplýsinga
Verkefnastjóri landupplýsinga annast viðhald og vörslu allra landfræðilegra gagna Kópavogsbæjar. Hann sér um
að uppfæra landfræðileg gögn í upplýsingakerfi og gerð mæli- og hæðarblaða. Auk þessa sér hann um rekstur
teiknistofu í samráði við deildarstjóra.
Helstu verkefni
•

•

•
•
•
•

Umsjón með landupplýsingakerfi og skráningu
gagna
Skrá og varðveita hönnunargögn vegna gatna,
veitna og mannvirkja
Gerð mæli- og hæðarblaða
Útgáfa korta
Vinna að almennri hönnun á deildinni
Eftirlit með framkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Víðtæk og góð reynsla af hönnun
Mjög góð þekking á Autocad og öðrum teikniforritum
Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
Góð þekkinga á helstu tölvukerfum sem viðkoma
starfinu
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og
skipulagshæfni

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2016.
Upplýsingar veitir Steingrímur Hauksson, sviðsstjóri umhverfissviðs í síma 570-1500 eða í tölvupósti
steingr@kopavogur.is
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur. is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Sálfræðingur
hjá skólaþjónustu Árborgar
Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með
brennandi áhuga á starfi í skólum. Skólaþjónusta og skólar í
sveitarfélaginu vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við
börn, foreldra og skóla í samstarfi við notendur þjónustunnar.
Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og
stofnana, m.a. um þróun forvarna og úrræða fyrir börn og
foreldra. Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 8 þúsund íbúar, þar
af um 1800 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum.
Í þróun skólaþjónustu og skólastarfs leik- og grunnskóla er leitast
við að starfa í anda hugmyndafræði lærdómssamfélagsins (Professional Learning Community).
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• sálfræðilegar skimanir og greiningar
• ráðgjöf til nemenda, foreldra og kennara, m.a. v/hegðunarog tilfinningavanda barna
• þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik- og grunnskólum
• námskeiðahald fyrir börn, foreldra og starfsfólk skóla
Menntunar- og hæfniskröfur:
• kandidatspróf (cand. psych. gráða) í sálarfræði
• reynsla af ráðgjafastörfum og starfi með börnum æskileg
• reynsla af námskeiðahaldi æskileg
• færni til að tjá sig í ræðu og riti
• góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir á
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði
Árborgar v/sálfræðings, Austurvegi 2, 800 Selfoss.
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2016 .
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
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Air Atlanta Icelandic is looking for qualified people
Ferðaþjónustan á Hólum og Sögusetur íslenska
hestsins auglýsa laus til umsóknar spennandi
störf á Hólum í Hjaltadal í sumar.
Ferðaþjónustan á Hólum óskar eftir að ráða traust starfsfólk
í móttöku. Í starfinu fellst hefðbundin gestamóttaka auk þess
að veita gestum ýmsar upplýsingar um Hóla og nærliggjandi
svæði en Ferðaþjónustan á Hólum hefur með höndum fjölþætta
starfsemi fyrir ferðamenn sem sækja Hólastað heim. Starfið
hentar dugmiklu fólki sem getur unnið sjálfstætt og er með góða
skipulags- og samskiptahæfileika. Unnið er á 12 tíma vöktum í
2-2-3 vaktakerfi.
Sögusetur íslenska hestsins óskar eftir því að ráða öflugan starfskraft á meðan að sumaropnun setursins stendur yfir frá 1. júní til
31. ágúst nk. Í starfinu felst varsla og leiðsögn og tilfallandi störf
í samráði við forstöðumann. Um er að ræða áhugavert starf fyrir
fólk á sviði hestamennsku, menningartengdrar ferðaþjónustu,
þjóðmenningar o.sv.frv. og er upplagt fyrir háskólastúdenta á einhverju þessara sviða. Um fullt starf er að ræða en Setrið verður
opið alla daga vikunnar frá kl. 10 til 18. Afleysing fer fram í samráði við Ferðaþjónustuna á Hólum og forstöðumann. Möguleiki er
á sveigjanlegum vinnutíma gagnvart vikudögum.

Manager Planning and Technical Records
Duties and responsibilities

Qualifications Requirements

Manager Planning and Technical Records is responsible for the day
to day operation of the Planning and Technical Records department.
Duties include but are not limited to;

• University Degree in Engineering or an aircraft
technician´s license
• Have at least three-year relevant experience either from
the continued airworthiness environment or related
management functions

• Managing and controlling all planning and technical records
requirements to company and EASA regulation standards
• Establish and lead the implementation of initiatives to achieve
improvements in productivity, quality and safety

• Resourceful and high degree of professional integrity

• Ensuring cost effective planning of maintenance of company fleet

• Good understanding of aircraft maintenance philosophy

• Ensuring that planned maintenance for the fleet enables availability
of aircrafts to support the company’s operational requirements.

• Familiar with EASA regulations, Part-145, Part M and
Part-21

Application deadline is 16th of May, 2016

• Fluent in written and spoken English

For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

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 two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of
Kopavogur, Iceland.

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

Ferðaþjónustan á Hólum getur útvegað starfsfólki húsnæði til
leigu meðan á starfstíma stendur.
Allar nánari upplýsingar veita Þórhildur M. Jónsdóttir hjá Ferðaþjónustunni á Hólum í símum 455 6333 og 849 6348, tölvupóstfang
thorhildur@holar.is og Kristinn Hugason hjá Sögusetrinu í síma
455 6345 og 891 9879, tölvupóstfang khuga@centrum.is
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.
Ferðaþjónustan á Hólum og Sögusetur íslenska hestsins.

Reykjavíkurborg

Framkvæmdaeignasvið
Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Verkefnastjóri
hjá útboðsVerkefnastjóri
smiðir
óskast
tiláætlanadeild.
starfa
Verkefnastjóri
hjá og
útboðsogogáætlanadeild

á byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Höfuðborgarstofa

Viltu taka þátt í að efla hátíðaborgina Reykjavík?
Menningar- og ferðamálasvið
Verkefnastjóri viðburða
Höfuðborgarstofa leitar að reynslumiklum og metnaðarfullum
einstaklingi til að annast skipulagningu og framkvæmd þeirra
hátíða sem Höfuðborgarstofa stendur að eða kann að taka að sér.
Verkefnastjóri viðburða starfar jafnframt með forstöðumanni að
ráðgjöf og aðstoð við aðra skipuleggjendur viðburða í Reykjavík,
vinnur að því að efla viðburðarhald í borginni og tekur þátt í
alþjóðlegum samskiptum í tengslum við viðburði.
Áherslur starfsins byggja á menningar- og ferðamálastefnum
Reykjavíkurborgar og starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum
tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun
er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði viðburðarhalds.
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og
framúrskarandi skipulagshæfileika.
• Umtalsverðrar reynslu af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Reynslu af markaðssetningu og fjármögnun á
menningarstarfsemi.
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum
viðfangsefnum í einu.
• Góðrar tungumálakunnáttu, íslensku og ensku, auk færni
til að tjá sig vel í ræðu og riti.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og ríkrar
þjónustulundar.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
hlutaðeigandi stéttarfélags. Um er að ræða fullt starf og
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir forstöðumaður
Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími
782 1202. Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmannaog mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á
www.reykjavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk. Umsóknir skulu
sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd
menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús,
Borgarsögusafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur. Höfuðborgarstofa
ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands
og utan, rekur upplýsingamiðlun til ferðamanna og sér um skipulag og
framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík.

eftir
verkefnastjóra
til starfa
útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og ei
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað er eftir verkefnastjóra tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Skrifstofa
Gatna- og eignaumsýslu
sér eða
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fasteigna
í sér
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Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
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og nákvæmni
•
Gerð
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Word, Excel, Lotus notes.

Menntunar- og hæfniskröfur

Borgarverkfræðingur

x Þekking
á borgarkerfinu
er að
æskileg.
Um er að ræða ótímabundna ráðningu (100%
starfshlutfall)
og æskilegt er
starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Sótt er um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri hjá byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16.
maí 2016.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst

Starfssvið smiðs
og hæfniskröfur
smiðs
samkvæmt kjarasamningiMenntunarReykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi
stéttarfélags.
• Sinnir allri almennri smíðavinna vegna viðhalds fasteigna í
• Sveinspróf í smíðum og kostur að hafa meistararéttindi.
umboði verkefnastjóra / fasteignastjóra.
• Reynsla
viðhaldsverkefnum
fasteigna
er æskileg.
Nánari upplýsingar um störfin
veitirafAgnar
Guðlaugsson
deildarstjóri
í síma 411-1111.
• Hefur samstarf við aðra iðnaðarmenn og verktaka varðandi
• Lipurð, samviskusemi og færni í mannlegum samskiptum.
viðhald fasteigna.
• Verklagni.
hefur
framlengdur
• Gerir áætlanir vegna ýmissa Umsóknarfrestur
smærri viðhaldsverka
í verið
• Líkamleg
hreysti.til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíð
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
tengslum við viðhaldsáætlun fasteigna.
• Tölvufærni. undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs• Staðfestir reikninga vegna viðhaldverka
fasteigna í
áætlanadeild.
• Ökuréttindi.
samráði við yfirmann.
• Skráir niður óskir notenda og kemur til móts við þarfir
þeirra eins og kostur er.
• Skýrslugjöf til fasteignastjóra varðandi stöðu verka.

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Um er að ræða ótímabundna ráðningu (100% starfshlutfall) og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Sótt er um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Smiðir hjá byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2016.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson (agnar.gudlaugsson @reykjavik.is) deildarstjóri byggingadeildar í
síma 411-1111.

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

Hagdeild

Áhugaverð störf við tækniþjónustu hjá Símafélaginu
Símafélagið ehf. óskar eftir þjónustulunduðum og metnaðarfullum
einstaklingum til starfa við tækniþjónustu.
Símafélagið er ört vaxandi fjarskiptafyrirtæki sem
býður upp á nettengingar, símaþjónustu, farsímaþjónustu og símkerfisþjónustu.

Starfslýsing
Tækniþjónusta við viðskiptavini í síma
Bilanagreining
Uppsetning á nettengingum og símkerfum

Okkar helstu viðskiptavinir eru fyrirtæki og stofnanir.

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Öguð vinnubrögð
Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá
á netfangið atvinna@simafelagid.is

Þá er einnig kostur ef umsækjandi hefur þekkingu
á netkerfum, símkerfum, CISCO, VoIP og Linux.
Stórhöfða 23 | sími 415 1500 | www.simafelagid.is

Fjölbreytt, krefjandi og skapandi starf
Ég er hreyfihömluð og daufblind baráttukona. Ég óska
eftir sjálfstæðum og drífandi aðstoðarkonum á sveigjanlegar
vaktir, á öllum tímum sólarhringsins. Ég þarf aðstoð við allar
hversdagslegar athafnir svo sem til að sinna persónulegu
hreinlæti, matreiða, sinna skóla og félagsstörfum, svo ekki sé
minnst á allt það óvænta í lífinu.

Aðstoðarmann í prentsal
Hér er um framtíðarstarf að ræða.
Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling með ríka
þjónustulund og á auðvelt
með mannleg samskipti.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
halldor@isafold.is
Rangárþing eystra

100% staða aðstoðarleikskólastjóra

100% staða deildarstjóra

Starfssvið:
• Starfar að stjórnun leikskólans við hlið leikskólastjóra
og er staðgengill hans.
• Hefur yfirumsjón með skipulagi sérkennslumála skólans
og tekur þátt í framkvæmd sérkennslu.
• Brosa og dreifa gleði og visku.
• Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.

til 1 árs vegna leyfis frá 15. ágúst 2016- 15. ágúst 2017.

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

50% staða sérkennara
Starfssvið:
• Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.
Menntunarkröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin. Menntun og/eða reynsla á
sviði sérkennslu er æskileg.
• Ráðning er til eins árs, með miklum möguleika á framhaldsráðningu.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for
the position of Security and Detection Guard. The closing
date for this postion is May 13, 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

Okkur vantar

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli
auglýsir lausar stöður.

Menntunarkröfur:

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
Security and Detection Guard lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2016.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

uuuu

Hæfniskröfur: Starfið krefst samviskusemi, vandvirkni,
stundvísi, áreiðanleika og færni í mannlegum samskiptum,
auk frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða. Góð almenn
menntun, kunnáttu í íslensku og enskri stafsetningu og
almenn tölvuþekking er mikill kostur og bílpróf er skilyrði.
Samskiptaleiðir verða kenndar á vinnustað auk þess sem
starfsfólki standa táknmálsnámskeið til boða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi NPA-miðstöðvar við
Eflingu stéttarfélag. Áhugasömum er bent á að hafa samband við
mig á netfangið: snaedis8@gmail.com.
Kveðja, Snædís Rán Hjartardóttir

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

SECURITY AND DETECTION GUARD

Umsóknarfrestur er til 16. maí.
uuuu
Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is

100% staða deildarstjóra
frá 1. september 2016.
Starfssvið:
• Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.
Menntunarkröfur:
• Leikskólakennaramenntun.
• Menntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar er æskileg.

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 1877.
Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður
heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum.

100% stöður leikskólakennara.
Starfssvið:
• Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.
Menntunarkröfur:
• Leikskólakennaramenntun.

Hæfnikröfur starfsmanna:
Búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, hafa góða íslenskukunnáttu, vera við góða heilsu og sýna frumkvæði, sveigjanleika, sjálfstæði og
metnað fyrir starfi sínu. Þeir þurfa að vera tilbúnir til að vinna að uppeldi og menntun barnanna á leikskólanum í samræmi við námskrá og í nánu
samstarfi við stjórnendur. Ekki er verra ef viðkomandi hefur eilítið gaman af lífinu og er brosmildur.
Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa rúmlega 100 hressir nemendur og 35 glaðir kennarar og starfsmenn.
Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á hugmyndafræði hugsmíðahyggju. Hugmyndafræðin felur í sér að börnin séu leitandi og gagnrýnin og tileinki
sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit, rökhugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og starfi og taka ígrundaðar ákvarðanir sem
byggðar eru á þekkingu þeirra og gildismat.
Umsóknarfrestur er til 22. maí nk.
Við erum spennt að fá nýtt starfsfólk og því er æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á á heimasíðu leikskólans http://www.leikskolinn.is/ork undir flipanum;
Um leikskólann – Starfsumsóknir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskólum við launanefnd sveitarfélaga.
Fáist ekki leikskólakennarar er heimilt að ráða aðra í stöðurnar til eins árs.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín Helgadóttir leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á leikskoli@hvolsvollur.is.
Í Rangárþingi eystra búa um 1800 íbúar í einstaklega fallegu umhverfi. Stjórnsýsla sveitarfélagsins er á Hvolsvelli.
Veitt er góð þjónusta við íbúa sveitarfélagsins. Þar er framsækinn grunnskóli og íþrótta- og tómstundastarf er öflugt.

VANTAR ÞIG VINNU?
Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum
einstaklingi til að sinna sölustarfi.
Starfshlutfall er 100% og
umsóknarfrestur er til 15. maí.
Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið:
matti@prooptik.is

LAUGARDAGUR 7. maí 2016
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólasérkennari í leikskólann Marbakka
· Aðstoðarmatráður í leikskólann Austurkór
Grunnskólar

· Forsöðumaður dægradvalar í Smáraskóla
· Þroskaþjálfi í Smáraskóla
· Umsjónarkennari á elsta stig í Smáraskóla
Menntasvið

· Hljóðfærakennarar hjá Skólshljómsveit
Kópavogs

Umhverfissvið

· Skráningarfulltrúi
· Byggingarfulltrúi
· Verkefnisstjóri landupplýsinga
Velferðasvið

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

Vertu með í frábærum hóp

ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal landsmanna
fyrir gæði og þjónustu. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé
stolt af okkur.

ILVA verslun

Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa bæði í fullt starf
og helgarstarf. Viðkomandi þarf að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og
framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna og gjafavöru er kostur.
Aldurstakmark er 20 ár.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið halldor@ilva.is

Kópavogsbær
kopavogur.is
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STARFSMAÐUR Í
ÞJÓNUSTUDEILD
Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á kaffi, þjónustu og sölu.
Starfið felur í sér uppsetningu og viðhaldi á kaffivélum ásamt fræðslu um
hvernig skuli umgangast vélarnar til að tryggja bestu mögulegu gæði og endingu.
Um er að ræða frábært tækifæri til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu
á kaffimenningu á Íslandi og framtíðaruppbyggingu á þjónustudeild Danól.
Hlutverk og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Uppsetning og viðhald á kaffivélum

• Reynsla í uppsetningu og
viðhaldi á kaffivélum

byggð er á gömlum grunni.

• Viðhalda viðskiptasam bönd um með
framúrskarandi þjónustu og sölu

Danól flytur inn og selur kaffi

• Miðlun þekkingar

• Þekking á kaffimarkaði

frá Merrild og Lavazza ásamt

• Umsjón með tækjakosti og
útleigu á vélum

• Framúrskarandi þjónustulund,
áreiðanleiki, skipulag og jákvæðni

Danól er ný heildverslun sem

vörum frá Nestlé. Rík áhersla

Öflugt málningar og réttingarverkstæði fyrir bíla
vantar að bæta við bifreiðasmiðum eða vönum
mönnum í faginu, vinnuaðstaða mjög góð.
Umsóknir sendist á borgir47@gmail.com

Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fasteignasölum eða nemum í löggildinganámi fasteignasala til
starfa. Góður vinnustaður með frábærri starfsaðstöðu.
Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson
s: 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

• Nám í rafvirkjun er kostur

verður lögð á að bjóða fyrsta
flokks vörur og þjónustu til
viðskiptavina og neytenda.
Skrifstofur Danól verða til
húsa að Tunguhálsi 19.

Umsóknarfrestur er til
og með 15.maí 2016.
Vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt
kynningarbréfi á danol@danol.is.

KOMDU MEÐ!
SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSMÁLUM
Starfsfólk Nordic Visitor eru okkar mikilvægasta auðlind. Árangur okkar byggir
á framlagi, þekkingu og samstarfi allra sem hér starfa. Við leggjum áherslu á að
virkja alla starfsmenn til góðra verka, taka vel á móti nýju starfsfólki og hlúa vel
að þjálfun og vellíðan starfsmanna.
Við leitum að sérfræðingi í mannauðsmálum til að taka þetta mikilvæga verkefni
enn lengra.
Um er að ræða nýtt og spennandi starf innan fyrirtækisins sem heyrir undir
forstöðumann Gæða- og þróunarsviðs og er unnið í samvinnu við Attentus
mannauð og ráðgjöf.

UMSÓKNARFRESTUR
ER TIL OG MEÐ 15. MAÍ
Sendu okkur ferilskrá
þína og nokkra punkta
um þig og hvað þú hefur
fram að færa á netfangið
starf@attentus.is, merkt
Nordic Visitor.
Allar umsóknir verða
meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál. Nánari
upplýsingar er að finna á
nordicvisitor.com/atvinna

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að skapa góðar minningar
með sérsniðnum pakkaferðum fyrir einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda. Fyrirtækið
hefur verið í stöðugum vexti síðan það var stofnað árið 2002 og er í dag eitt af stærstu
ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með um 100 starfsmenn í þremur löndum. Nordic Visitor
starfrækir metnaðarfulla mannauðs- og menntastefnu og mikil áhersla er lögð á starfsánægju.

Lausar stöður í Bláskógaskóla Reykholti

Staða aðstoðarskólastjóra
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða önnur
menntun sem nýtist í starfi.
• Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á skipulagningu
sérkennslu og/eða ART þjálfun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á skólaþróun
er skilyrði.

Einnig eru lausar til umsóknar:

- Staða umsjónarkennara yngsta stigs 80-100%
- Staða listgreinakennara 20-30% starf
Áherslur skólans eru á teymiskennslu og fjölbreytta kennsluhætti. Æskilegt er að umsækjendur kunni skil á ART
þjálfun og hafi ánægju af nánu samstarfi við aðra.
Í Bláskógaskóla í Reykholti eru rúmlega 70 nemendur í
1.-10. bekk.

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.

RANNSÓKNIR

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, skólastjóri, í
síma 480 3020 eða 898 5642.

• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 13. maí 2016.
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STARFSMAÐUR Á ÞJÓNUSTUSTÖÐ
Jarðboranir hf. óska eftir starfsmanni á Þjónustustöð félagsins.
Meðal verkefna er vinna á vörulager, þungaflutningar auk almennrar
þjónustu við bora félagsins.

Hæfniskröfur
•
•
•
•

Stóru vinnuvélaréttindin
Aukin ökuréttindi
Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
Góð almenn tölvukunnátta

Upplýsingar um starfið veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is. Sækja skal um starfið
á www.jardboranir.is fyrir 16. maí næstkomandi.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi
Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf. Leitað
er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og umhverfismálum sveitarfélagsins.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa.
• Gerð starfs- rekstrar, og framkvæmdaáætlana fyrir þá
málaflokka sem undir hann heyra.
• Umsjón með umhverfis- og hreinlætismálum
sveitarfélagsins.
• Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu.
Almennt stjórnunarsvið:
Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar í samræmi við lög
og reglugerðir sem gilda um skipulags- og umhverfismál sveitarfélaga. Einnig eftir lögum er varða opinbera
þjónustu og stjórnsýslu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast
skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er skilyrði.
• Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum
er æskileg.
• Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og
gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er æskileg.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi er kostur.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og
skipulagshæfileika.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur um starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar er til og með 22. maí nk.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða
á netfangið hvalfjardarsveit@ hvalfjardarsveit.is.
Öllum umsóknum verður svarað skriflega.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Þórðarson,
sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu
skuli@hvalfjardarsveit.is
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VILTU
GANGA Í LIÐ
MEÐ MATÍS
Starfsmaður á rekstrarsviði
Starfið felur í sér almenn bókhaldsstörf í fjölbreyttu umhverfi Matís. Um er að ræða áhugavert og krefjandi
starf í öflugu rannsókna- og þekkingarfyrirtæki.
HELSTU VERKEFNI ERU:
•
Gjaldkerastörf
•
Innheimta
•
Umsjón með ferðakostnaði
•
Umsjón með tollamálum
•
Afstemmingar
•
Afleysing í móttöku
•
Önnur tilfallandi störf

HÆFNISKRÖFUR: Víðtæk reynsla í Navision og
Excel og góð þekking á bókhaldi. Lipurð í mannlegum
samskiptum og sjálfstæð vinnubrögð.
Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Matís hvetjum við
konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsækjendur
eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu
Matís www.matis.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2016

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

Neptune
ehf ehf
óskaróskar
eftir eftir
Neptune
stýrimönnum
og vélstjórum
stýrimanni

Vegna aukinna umsvifa
ehf eftir 294
C 100 í sumar óskar Neptune
PANTONE

Neptune
ehf gerirogútM
og
frá Akureyri,
stýrimönnum
vélstjórum
meðrannsóknarskip
alþjóðleg réttindi.
50rekur tvö
KosturEA-303
ef að viðkomandi
er EA-41.
með DPTil
réttindi
námskeið.
Poseidon
ogYNeptune
starfaeða
óskast
stýrimaður í
0
ehf gerir
rekur tvö rannsóknarskip
K út
30ogAlþjóðaskírteinis
fulltNeptune
starf og afleysingar.
er krafist sem og ARPA
frá Akureyri,
Poseidon
og Neptune.
réttindi
og æskilegt
að viðkomandi
sé með ECDIS námskeið og
DP réttindi. Enskukunnátta er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta
Umsóknir og beiðni
um frekari
upplýsingar
Lettertype:
Trebuchet
MSsendist
hafiðá netfangið:
störf fljótlega.
starf@neptune.is
Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á netfangið:
svanberg.snorrason@neptune.is

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR
T.ark leitar að reyndum arkitektum og byggingafræðingum. Þekking á tölvuvæddu hönnunarumhverfi er skilyrði.
Reynsla í frágangi aðaluppdrátta, gerð vinnuteikninga og
eftirfylgni á framkvæmdastað er æskileg.
Boðið er upp á fjölbreytt starf með samhentum hópi.
Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám á
skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á netfangið
ivon@tark.is.

Júlía Sigurbergsdóttir, aðalbókari, veitir frekari upplýsingar í síma 422 5071 eða
julia.sigurbergsdottir@matis.is. Hróar Hugosson, mannauðsfulltrúi, veitir jafnframt upplýsingar
í síma 422 5027 eða hroar.hugosson@matis.is.

Sérfræðingur: Verkefni, áhrif, ferlar og afrakstur
HELSTU VERKEFNI:
Starfið felur í sér áhrifa- og afrakstursmat verkefna, skipulag og eftirfylgni með verkefnastjórnun hjá Matís
(e. Project Management Office, PMO). Starfið felst m.a. í nánu samstarfi við sérfræðinga hjá Matís við rekstur
og stjórnun verkefna og miðlun afraksturs þeirra.
Þá felur starfið í sér þátttöku í innri umbótum, viðhaldi gæðahandbókar tengdum ferlum verkefnastjórnunar.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Matís hvetjum við
konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsækjendur
eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu
Matís www.matis.is/atvinna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2016

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•
Háskólapróf sem nýtist í starfi, verkfræði,
verkefnastjórnun eða skyldum greinum
•
Frumkvæði, sjálfstæði, heilindi og vönduð
vinnubrögð
•
Reynsla af áætlanagerð og verkefnastjórnun
•
Þekking á gæðastjórnun
•
Lipurð í mannlegum samskiptum og
metnaður til að ná árangri í starfi
•
Gott vald á íslensku og ensku skilyrði
•
Góð tölvuþekking skilyrði
•
Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Guðlaug Þóra Marinósdóttir leiðir starf PMO og veitir hún frekari upplýsingar í síma 422 5045 eða
gudlaug.th.marinosdottir@matis.is. Hróar Hugosson, mannauðsfulltrúi, veitir jafnframt upplýsingar
í síma 422 5027 eða hroar.hugosson@matis.is.

TEIKNISTOFAN ehf ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6 105 REYKJAVÍK
teiknistofan@tark.is www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum og spennandi
hönnunarverkefnum og sér fram á næg spennadi
verkefniframundan. Hjá T.ark starfa 24 manns;
arkitektar, byggingafræðingar og innanhússarkitekt.

Verkefnastjóri kennslu
Verkefnastjóri kennslu starfar á kennslusviði Háskólans á Bifröst
og gegnir lykilhlutverki við að efla og styrkja kennslu í skólanum.
Starfssvið
• Kennslufræðileg ráðgjöf
• Skipulagning kennslu
• Gerð stundaskráa
• Skipulagning vinnuhelga
Kröfur um menntun og hæfni
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Kennsluréttindi æskileg

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Um er að ræða fullt starf á Bifröst og er æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Karlar jafnt sem
konur eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk. Umsókn skal fylgja

lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf. Jafnframt skal leggja
fram staðfestar upplýsingar um menntun. Umsóknir og fyrirspurnir um starfið skal senda á netfangið kennslustjori@bifrost.is.

Gildi Háskólans á Bifröst eru: Samvinna - Frumkvæði - Ábyrgð
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Óskað er eftir sérfræðingi
Skólar á grænni grein
Grænfánaverkefni Landverndar

Landvernd óskar eftir að ráða starfsmann við verkefnið Skólar á
grænni grein – Grænfánaverkefnið. Verkefnið er alþjóðlegt
menntaverkefni um umhverfismál og sjálfbærni sem rekið er í
yfir 200 skólum á öllum skólastigum á Íslandi. Ráðið verður til
sex mánaða frá miðjum ágúst með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.

Óskum eftir Bílamálara

eða vönum manni í bílamálun.
Einnig aðstoðarmanni í bílamálun / réttingu.

Við leitum að hressum framtíðar starfsmanni í
verslun okkar í Kópavogi sem og í önnur tilfallandi
verkefni. Vinnutími er frá 9:00-17:00 virka daga.
Skemmtilegur og hress vinnustaður.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá í
tölvupósti á aukaraf@aukaraf.is

Upplýsingar í síma 564-0606
eða bilastod@simnet.is

Starfssvið
Starfsmaður tekur m.a. þátt í úttekt á umhverfisstarfi þátttökuskóla, heldur kynningar og veitir skólum ráðgjöf um umhverfismál
og sjálfbærni, kemur að gagnaöflun, úrvinnslu og skýrsluskrifum.
Starfsmaður tekur einnig þátt í öðrum verkefnum Landverndar.
Menntun og hæfniskröfur
Krafist er háskólaprófs á sviði umhverfisfræða og/eða menntavísinda, og áhuga á umhverfismálum. Þekking og reynsla af skólastarfi, þ.m.t. af menntun til sjálfbærni, er afar æskileg. Reynsla og
þekking af vinnu við vefsíður og samfélagsmiðla er æskileg.
Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir, jafnt hvað varðar börn,
unglinga og fullorðna. Gerð er krafa um frumkvæði, sjálfstæði og
jákvæðni í starfi og öguð og skipulögð vinnubrögð.
Starfið felur í sér allmörg ferðalög innanlands.

www.ronning.is

Kröfur til umsóknar og frestur
Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og greinargerð þar sem ástæða
umsóknar er útlistuð, hæfni viðkomandi til að gegna starfinu lýst og
listi yfir 2-3 meðmælendur gefinn. Umsóknir skulu sendar á
katrin@landvernd.is, merktar „Grænfáni umsókn“.
Umsóknarfrestur er til 23. maí n.k.
Nánari upplýsingar veita Katrín Magnúsdóttir, verkefnisstjóri Skóla
á grænni grein og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar í s. 552-5242.

Er kraftur í þér?
Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Lögfræðingur
Helstu verkefni:
• Réaraðstoð við hælisleitendur á lægra
og æðra stjórnsýslustigi
• Samskipti við samstarfsaðila innan lands
og utan
• Þátaka í málsvarastarfi í þágu
hælisleitenda
• Þátaka og stuðningur við annað starf
Rauða krossins í málaflokknum

Menntun og hæfniskröfur:
• Meistara- eða embæispróf í lögfræði
• Þekking og/eða reynsla af málefnum
hælisleitenda
• Reynsla af starfi með Rauða krossinum
er kostur
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku
og ensku
• Önnur tungumál eru kostur
• Þekking og/eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
og menningarlæsi

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 – 1 5 5 9

Nánari upplýsingar veitir Atli Viðar
Thorstensen, atli@redcross.is og umsóknir
óskast sendar á atli@redcross.is

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Starfsreynsla í rafiðnaði
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi
• Reynsla af sölustörfum kostur

Starfið felst í:
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði
• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• Lausnamiðuðum hugsunarhætti
Upplýsingar um starfið veitir
Óskar Gústavsson, sölustjóri,
í síma 5200 800 eða oskar@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 19. maí.

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild
fyrirtækisins að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á
vörum félagsins gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf
þar sem viðkomandi hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni
• Lyftararéttindi kostur

Starfið felst í:
• Tiltekt og frágangi á pöntunum
• Samskiptum við viðskiptavini
• Öðrum tilfallandi störfum innan
þjónustudeildar

PIPAR\TBWA • SÍA • 151647

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf
sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí n.k.

Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa á
rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi að Klettagörðum 25 með jákvæðu
og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur 5 ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina
fyrirtæki ársins 2012, 2013, 2014 og 2015. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu
fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri
í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. Umsóknum skal skilað fyrir 19. maí.
Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra og Sindra Vinnuföt. Hjá félaginu starfa 85 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð,
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum
25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Verkfræðingar óskast
ARA Engineering er verkfræðifyrirtæki
með skrifstofur á Íslandi, í Noregi og í
Póllandi sem sérhæfir sig í alhliða ráðgjöf
er varðar háspennulínur, jarðstrengi og
tengivirki. Starfsmenn eru 24 talsins.

Auglýst er eftir sterkstraums rafmagnsverkfræðingi
og burðarþolsverkfræðingi með meistarapróf.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Verkefni vinnast að mestu leyti á Ísland í samvinnu
við starfstöðvar erlendis. Góð laun í boði.

Meðal verkefna ARA er hönnun 132 kV
og 220 kV háspennulína í Dar-es-Salam,
hönnun hæsta 400 kV masturs í Svíþjóð
og hönnun jarðstrenga og sæstrengja
fyrir 400 kV spennu í Noregi.

Upplýsingar veitir Árni Björn Jónasson á póstfangi
arni@araengineering.is

Núverandi verkefni eru á Íslandi, Noregi,
Svíþjóð, Póllandi, Kanada, Tansaníu og
Malasíu.

ARA Engineering ehf, Hlíðarsmára 4, 210 Kópavogi

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Rekstrarstjóri
Framhaldsskólakennari
Lögfræðingur
Læknaritari
Aðstoð í mötuneyti
Rannsóknarlektor á málræktarsv.
Hjúkrunarfræðingur
Rannsóknarlögreglumaður
Fulltrúi í afgreiðslu
Sameindalíffræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Námsstöður deildarlækna
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Eðlisfræðingur
Sjúkraliði
Kerfisfræðingur
Náms- og starfsráðgjafi
Hjúkrunarfræðingur
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl.
Sjúkraliði, sumarafleysing
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Þjónustufulltrúi
Doktorsnemi í umhverfisranns.
Skrifstofustarf
Veiðieftirlitsmaður
Veiðieftirlitsmaður
Veiðieftirlitsmaður
Deildarstjóri sjóeftirlits
Starfsmaður í ræstingu
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Matráður, sumarafleysing
Sjúkraliði, sumarafleysing
Starfsmaður í aðhlynningu
Verkefnisstjóri
Launa-/starfsmannafulltrúi
Lögreglumenn
Rannsóknarlögreglumenn
Sjúkraþjálfari
Framhaldsskólakennari í ísl.
Sérkennari á starfsbraut

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Menntaskólinn á Ísafirði
Umboðsmaður Alþingis
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Samgöngustofa
Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum
Heilsugæslan Hlíðum
Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu
Ríkisskattstjóri
Landspítali, meinafræðideild
Landspítali, meltingar- og nýrnadeild
Landspítali, geðsvið
Landspítali, göngudeild BUGL
Landspítali, röntgendeild
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Vegagerðin
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Ríkiskaup
Landbúnaðarháskóli Íslands
Fiskistofa
Fiskistofa
Fiskistofa
Fiskistofa
Fiskistofa
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
HÍ, Stjórnmálafræðideild
Fangelsismálastofnun
Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu
Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskóli Suðurlands

Neskaupstaður
Ísafjörður
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Reykjavík
Vestm.eyjar
Þórshöfn
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Reykjavík
Reykir í Ölfusi
Ísafjörður
Ísafjörður
Stykkishólmi
Hafnarfjörður
Akureyri
Djúpivogur
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Reykjavík
Eyrarbakki
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Akranes
Selfoss

201605/653
201605/652
201605/651
201605/650
201605/649
201605/648
201605/647
201605/646
201605/645
201605/644
201605/643
201605/642
201605/641
201605/640
201605/639
201605/638
201605/637
201605/636
201605/635
201605/634
201605/633
201605/632
201605/631
201605/630
201605/629
201605/628
201605/627
201605/626
201605/625
201605/624
201605/623
201605/622
201605/621
201605/620
201605/619
201605/618
201605/617
201605/616
201605/615
201605/614

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

• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

Kennara vantar til starfa
við Blönduskóla.
Um er að ræða fjórar stöður umsjónarkennara (u.þ.b. 50%
staða hver) á yngsta- og miðstigi. Kennslugreinar auk
umsjónar eru almenn kennsla á yngsta- og miðstigi en einnig:

Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til að kenna í
grunnskóla. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af starfi
í grunnskóla með einstaklingsmiðaðar áherslur. Góð
tölvukunnátta, góðir skipulags-, samskipta- og
samvinnuhæfileikar eru skilyrði.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

RÁÐNINGAR

Grunnskólakennarar

1. Danska, u.þ.b. 50% staða.
2. Heimilisfræði, u.þ.b. 50% staða.
3. Íslenska á unglingastigi, u.þ.b. 40% staða.
4. Upplýsingatækni á mið- og unglingastigi,
u.þ.b. 20% staða.

Starfatorg.is

RÁÐGJÖF

Blönduósbær

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

Í Blönduskóla eru um 120 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólaárið
2016 - 2017 hefst vinna grunnskólanna í Húnavatnssýslum
að sameiginlegri stærðfræðistefnu, en einnig verður áfram
unnið að sameiginlegri læsisstefnu skólanna. Í Blönduskóla
er að ljúka tveggja ára þróunarstarfi í Orð af orði. Æskilegt
er að umsækjendur þekki það verkefni og hafi tekið þátt í
þannig vinnu. Á heimasíðunni www.blonduskoli.is er að
finna fréttir og myndir úr starfi skólans og ýmsar
nauðsynlegar upplýsingar.
Blönduós er bær í alfara leið, með allri helstu þjónustu og
fjölbreyttum afþreyingarmöguleikum.
Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir
skólastjóri (thorhalla@blonduskoli.is) í síma 892-4928.
Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. og skal umsókn
skilað með ferilskrá á netfang skólastjóra:
thorhalla@blonduskoli.is.

Seyðisfjarðarskóli og Leikskólinn Sólvellir
Blönduósbær
auglýsa eftir starfsfólki í eftirtalin störf

Grunnskólakennarar
Í grunnskólanum:

Til afleysingar vegna fæðingarorlofs:
• 100% starf umsjónarkennara á miðstigi. Í starfinu felst
teymiskennsla í 4.-6. bekk í samstarfi við annan kennara.
Næsta haust mun á miðstigi hefjast þátttaka í
læsisverkefninu Orð af orði.
• Rúmlega 50% starf umsjónarkennara á yngsta stigi.
Í starfinu
felstfjórar
m.a. teymiskennsla
í 1.-3. bekk(u.þ.b.
í samstarfi
Um
er að ræða
stöður umsjónarkennara
50%
við annan
stigi
er m.a. unnið auk
samkvæmt
staða
hver) ákennara.
yngsta- Á
ogyngsta
miðstigi.
Kennslugreinar
Byrjendalæsi.
umsjónar
eru almenn kennsla á yngsta- og miðstigi en einnig:
Umsækjendur hefji störf í ágúst og skulu hafa leyfisbréf
1.
Danska,
u.þ.b. 50% staða.
grunnskólakennara.
2. Heimilisfræði, u.þ.b. 50% staða.
3. Íslenska á unglingastigi,
u.þ.b. 40% staða.
Í leikskólanum:
Upplýsingatækni áóskast
mið- og
unglingastigi,
•4.Leikskólakennari
í fullt
starf frá 8. ágúst, eða eftir
u.þ.b.
20%
staða.
samkomulagi. Um framtíðarstarf er að ræða. Verkefni eru
samkvæmt starfslýsingu í kjarasamningi FL og í samráði
Umsækjendur
þurfa að
hafa réttindi
til að hafa
kenna
í námi
við leikskólastjóra.
Umsækjandi
þarf
lokið
grunnskóla.
Æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af starfi
í leikskólakennslufræðum
og hafa leyfisbréf.
í grunnskóla með einstaklingsmiðaðar áherslur. Góð
Upplýsingar
umgóðir
störfin
gefa: samskipta- og
tölvukunnátta,
skipulags-,
Jóhanna
Gísladóttir, eru
skólastjóri
samvinnuhæfileikar
skilyrði.Seyðisfjarðarskóla,
í síma 4702320 og 8951316 eða í gegnum netfangið
joga@skola.sfk.is
Í Blönduskóla eru um 120 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólaárið
Ásta
Birgisdóttir,
leikskólastjóri,
símií Húnavatnssýslum
4721350 og 8570760
2016 -G.2017
hefst vinna
grunnskólanna
eða
í gegn um netfangið
solvellir@skolar.sfk.is
að sameiginlegri
stærðfræðistefnu,
en einnig verður áfram
unnið að sameiginlegri læsisstefnu skólanna. Í Blönduskóla
Umsóknum
skulu fylgja
ferilskrá og nöfn
er að ljúka tveggja
ára þróunarstarfi
í Orðtveggja
af orði.umÆskilegt
sagnaraðila.
Þeim skal
skilað
síðarog
enhafi
20. tekið
maí tilþátt í
er að umsækjendur
þekki
það eigi
verkefni
skólastjórnenda
eða á bæjarskrifstofur
Seyðisfjarðarþannig vinnu. Á heimasíðunni
www.blonduskoli.is
er að
kaupstaðar, Hafnargötu 44, 710 Seyðisfjörður.
finna fréttir og myndir úr starfi skólans og ýmsar
nauðsynlegar upplýsingar.
Seyðisfjörður er einn af elstu kaupstöðum landsins og byggir ríku-

Kennara vantar til starfa
við Blönduskóla.

legt menningarstarf á gömlum merg. Staðurinn státar af glæsilegri
íþróttamiðstöð,
frábæru
skíðasvæði,
sundlaug,
heilsugæslustöð,
Blönduós er bær
í alfara
leið, með
allri helstu
þjónustu og
bókasafni,
framsæknu
tækniminjasafni og miðstöð myndlistar á
fjölbreyttum
afþreyingarmöguleikum.
Austurlandi, Skaftfelli, sem Seyðisfjarðarskóli á gott samstarf við. Í
Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir
bænum eru rómaðir veitingastaðir og kaffihús.
skólastjóri
(thorhalla@blonduskoli.is)
í símaallan
892-4928.
Bílferjan
Norræna
siglir til Seyðisfjarðar vikulega
ársins hring.
Auðvelt er fyrir íbúa staðarins að skreppa til meginlandsins auk
þess
sem aðeins er er
20 til
mínútna
akstur
til Egilsstaða
þar sem m.a. er
Umsóknarfrestur
23. maí
nk. og
skal umsókn
alþjóðlegur flugvöllur með áætlunarflugi til Englands.
skilað
með
ferilskrá
á
netfang
skólastjóra:
Fjöldi fallegra gamalla timburhúsa undir stórbrotnum fjöllum mótar
thorhalla@blonduskoli.is.
svip
þessa litla kaupstaðar þar sem allir koma öllum við og gott er
að vera, ekki síst fyrir börn.
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Ef þú býrð yfir metnaði til að læra á nýjum og spennandi
veitingastað í miðbæ Reykjavíkur þá er Matarkjallarinn
að bæta við sig starfsfólki í eldhúsið. Við erum að leita af
matreiðslunemum og starfsfólki með reynslu i eldamensku,
þar sem metnaður og fagmenska er í fyrirrúmi.
Almennar hæfniskröfur:
• Vilja til að læra og nema nýja þekkingu
• Almennur hressleiki er skilyrði.
• Metnaður til að standa sig vel í starfi.
• Hafa áhuga á góðum mat og drykk.
• Vera snyrtilegur, stundvís og jákvæður einstaklingur.
Ef þú telur þig hafa það
sem til þarf, sendu þá
umsókn ásamt ferilskrá
með mynd á
ari@matarkjallarinn.is
Simi: 866-7366

MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK

KRANAMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan mann til starfa
á byggingarkrönum.
Meirapróf er kostur.
Framtíðarvinna.
Upplýsingar veitir Hörður í síma 693-7320
og hordur@bygg.is

Óskar eftir að ráða smið í glerjun og gluggavinnu.
50-100 % starf.
Upplýsingar á netfanginu toggio@simnet.is

Ertu góður sölumaður
með heillandi framkomu?
Langar þig að vinna við selja Canada Goose, Casall,
Asics eða Kari Traa ásamt fullt af öðrum hágæða
vörum?
Við hjá Sportís erum að leita að sölumanni
í 100% starf í verslun okkar.

Fullum trúnaði er heitið.

Allar umsóknir sendast á johann@sportis.is fyrir 15. maí

Matarkjallarinn er nýr og
spennandi veitingastaður
sem opnar í byrjun maí.

Bílstjórar

TÓNLISTARSKÓLI
REYKJANESBÆJAR
Okkur vantar kennara í eftirtaldar námsgreinar
fyrir skólaárið 2016-2017.
Þverflauta. Starfshlutfall 40%
Saxófónn. Starfshlutfall 40%. Æskilegt er að
viðkomandi geti að auki tekið að sér nokkra
tíma í klarínettukennslu sem nemur um 20%
starfi. Það er þó ekki skilyrði.

Gámaþjónustan hf óskar eftir meiraprófsbílstjórum til
starfa hjá fyrirtækinu við akstur gámabíla og annarra bíla
fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
o Meirapróf
o Vagnréttindi kostur
o ADR réttindi kostur
o Gott vald á íslenskri tungu.
Vinnutími er virka daga 07:00 – 18:00
og eina helgi í mánuði.
Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum
sem eru ekki yngri en 20 ára.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir hannes@gamar.is

Píanó rytmískrar deildar. Starfshlutfall 30%
Rafgítar. Starfshlutfall 75%. Viðkomandi þarf
að vera tilbúinn til að taka að sér samspil innan
rytmískrar deildar.
Sótt skal um á vef Reykjanesbæjar,
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 22.05. n.k. Umsækjendur
þurfa að vera reiðubúnir til að veita skólastjóra
heimild til þess að afla upplýsinga úr sakaskrá.
skv. lögum nr. 91/2008
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni
Haraldsson, skólastjóri í síma 420-1400 eða
863-7071 eða Karen Janine Sturlaugsson,
aðstoðarskólastjóri, í síma 420-1400 eða 8679738.

SPENNANDI STÖRF
HJÁ TÖLVULISTANUM
SÖLUFULLTRÚAR Í FULLT STARF OG SUMARSTÖRF

Í verslun okkar í Reykjavík vinnur skemmtilegur hópur sölumanna. Leitum að
liprum og þjónustulunduðum starfsmönnum til að til að bætast í hópinn. Mestu
máli skiptir jákvætt hugarfar, þægilegt viðmót og hæfileikar í mannlegum
samskiptum. Mikilvægt er að umsækjendur séu áreiðanlegir, stundvísir og
samviskusamir og geti bæði unnið sjálfstætt og í góðri samvinnu við aðra.

INNKAUPASTJÓRI

Ertu að leita
að talent?
Við finnum
starfsmanninn fyrir þig

Tölvulistinn er einn stærsti innkaupaaðili tölvubúnaðar á landinu með mörg
þúsund tölvuvörur á lager. Leitum að starfsmanni til að bætast í sterkan hóp
innkaupastjóra sem sjá um birgðastýringu og samskipti við erlenda samstarfsaðila.
Reynsla af innkaupum og birgðaumsjón æskileg. Mikilvægt að umsækjendur séu
skipulagðir og áreiðanlegir. Spennandi starf fyrir metnaðarfulla umsækjendur
með áhuga á tölvum og tækni.

Hvetjum áhugasama af báðum
kynjum til að sækja um rafrænt á tl.is

lind@talent.is

bryndis@talent.is
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Til leigu
100%

100%

100%

ÁSTRÍÐA

FAGMENNSKA

ÖRYGGI

í 101 Reykjavík 4-5 herbergja 100fm risíbúð á tveimur
hæðum með útsýni yfir tjörnina í fallegu húsi í
Þingholtunum. Íbúðin er öll nýstandsett m.a. með
glæsilegum innréttingum í eldhúsi og baðherbergi auk
nýrra gólfefna í allri íbúðinni. Langtímaleiga með eða án
húsgagna. Fyrir frekari uppl. sendið fyrirspurn á netfangið
hj@talnet.is.

ERT ÞÚ MEÐ FJÁRMÁLIN
100% Á HREINU?
RB leitar eftir kraftmiklum og jákvæðum sérfræðingi til starfa á fjármálasvið félagsins.

HELSTU VERKEFNI:

HÆFNISKRÖFUR:

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Mánaðar- og ársuppgjör
Stjórnendaupplýsingar
Frávikagreiningar
Afstemmingar
Samskipti við endurskoðendur
Önnur verkefni

Háskólapróf í viðskiptafræði
Reynsla af sambærilegu starfi
Kostur að hafa unnið á endurskoðunarskrifstofu
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Arnarsdóttir framkvæmdastjóri Fjármálastjórnar,
ingibjorg.arnarsdottir@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 15. maí 2016.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu
fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru fjármálafyrirtæki
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni fjármálaþjónustu á Íslandi.
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ÁRNASYNIR

Sérfræðingur á fjármálasviði

Matfugl ehf
Völuteig 2 270 Mosfellsbæ
Matfugl ehf. undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum fyrir
stækkun kjúklingabús að Hurðarbaki í Hvalfjarðarsveit, en
matið er unnið samkvæmt lögum nr. 106/2000 og reglugerð
nr. 660/2015. Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt
tölulið 1.09 i. í 1. viðauka laganna, og er matinu ætlað að
kanna umhverfisáhrif stækkunarinnar.
EFLA verkfræðistofa vinnur að mati á umhverfisáhrifum.
Drög að tillögu að matsáætlun hafa nú verið lögð fram til
kynningar á heimasíðu EFLU verkfræðistofu, www.efla.is.
Allir hafa rétt til að kynna sér drögin að tillögu að
matsáætlun og leggja fram athugasemdir. Að auglýsingatíma loknum verða drögin, ásamt þeim athugasemdum
sem berast, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar.
Hægt er að koma ábendingum eða athugasemdum við
drög að tillögu að matsáætlun til Friðriks K. Gunnarssonar hjá EFLU verkfræðistofu með tölvupósti á netfangið
fridrik.gunnarsson@efla.is eða skriflega á EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavik merkt ”Matfugl
– Hurðarbak“.
Frestur til athugasemda er frá 9. til 24. maí 2016.

Þjónustufulltrúi
afgreiðsla/símsvörun ofl.
Ríkiskaup óska eftir að ráða starfsmann í
móttöku / afgreiðslu fyrirtækisins.
Meðal helstu verkefna:
• símsvörun
• móttaka viðskiptavina
• skjalavinnsla; skráning og pökkun
• innkaup á rekstrarvörum
• umsjón með póstsendingum (móttaka og sending)
• annast móttöku tilboða og sala útboðsgagna
• afgreiðsla fyrirspurna og svara v. útboða ofl.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf.
• Lágmarkskunnáttu í ensku og einu Norðurlandamáli.
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af fjárhagskerfi ríkisins, Oracle er kostur.
• Öguð og skipulögð vinnubrögð.
• Krafist er amk. 5 ára reynslu á vinnumarkaði.

Vertu með í frábærum hóp

ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal landsmanna
fyrir gæði og þjónustu. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé
stolt af okkur.

ILVA verslun

Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa bæði í fullt starf
og helgarstarf. Viðkomandi þarf að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og
framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna og gjafavöru er kostur.
Aldurstakmark er 20 ár.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið halldor@ilva.is

Um er að ræða 100% starf á rekstrarsviði. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf sem allra fyrst. Launakjör eru samkvæmt
samningum fjármálaráðuneytisins og Stéttarfélags í
almannaþjónustu (SFR). Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hallgrímur Gröndal, rekstrarstjóri. hallgrimur@rikiskaup.is
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá (CV) og kynningarbréf.
Umsókn sendist til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c,
105 Reykjavík eða með tölvupósti til hallgrimur@rikiskaup.is
merkt “”Þjónustufulltrúi” fyrir 20. maí n.k.
Ríkiskaup eru ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki í fremstu röð sem veitir
opinberum stofnunum og fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf á sviði
innkaupa. Ríkiskaup annast einnig beina framkvæmd útboða, innkaupa,
rammasamninga og eignasölu fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup
leggja metnað í að ætíð séu við störf vel þjálfaðir og hæfi r starfsmenn sem
sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur
vinnustaður fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun, reynslu og hæfni
til að takast á við áhugaverð og krefjandi verkefni.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar
www.rikiskaup.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 18. maí. 2016.
Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00
Hefðbundinn aðalfundarstörf og kynning
á nýjum lögum um húsnæðissamvinnufélög

ÚTBOÐ
Framleiðsla á mat fyrir
skólamötuneyti
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
framleiðslu á mat fyrir skólamötuneyti í
leik- og grunnskólum bæjarins.
Verkefnið felur í sér framleiðslu og afhendingu á mat á
tilteknum tíma í viðkomandi leik- og grunnskóla auk
framreiðslu og samantekt að máltíð lokinni.
Samningstími er 4 ár auk ákvæða um framlengingu.
Útboðsgögn og upplýsingar á heimasíðu
Hafnarfjarðarbæjar: hafnarfjordur.is
Tilboðum skal skilað eigi síður en kl. 11:00 þann
31. maí 2016 í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar.

Í velferðarráðuneytinu er starfræktur Jafnréttissjóður
Íslands sem stofnaður var með samþykki þingsályktunar
1009/2015 í tilefni af 100 ára kosningaréttarafmæli íslenskra kvenna. Megintilgangur Jafnréttissjóðs Íslands er að
fjármagna eða styrkja verkefni og rannsóknir sem miða
að því að efla jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á
alþjóðavísu. Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn verkefni og
rannsóknir einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka.
Jafnréttissjóður Íslands nýtur framlaga af fjárlögum í fimm
ár, 100 milljónir króna á ári, frá ársbyrjun 2016 til ársloka
2020. Stjórn sjóðsins ákveður fjölda styrkja og gerir tillögu til
félags- og húsnæðismálaráðherra um veitingu þeirra hverju
sinni.
Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum
árið 2016. Gerðar eru skýrar faglegar kröfur til umsækjenda.
Niðurstöður verkefna og rannsókna, sem styrk hljóta úr
Jafnréttissjóði Íslands, verða gerðar aðgengilegar á
vefsvæði Stjórnarráðs Íslands í þeim tilgangi að þær nýtist
sem best til framfara á sviði jafnréttismála.
Í samræmi við þingsályktun um Jafnréttissjóð Íslands og
reglur um úthlutun úr sjóðnum leggur stjórnin áherslu á að
veita fé til verkefna sem:
a. eru til þess fallin að vinna gegn launamun kynjanna
og efla almennt jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og í
atvinnulífinu,
b. varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan og efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti og styrkja jafnrétti
á alþjóðavísu, t.d. með kynningu á íslenskum lausnum og
áherslu á bætta stöðu kvenna í
þróunarlöndum og á norðurslóðum,
c. ætlað er að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og
heimilisofbeldi,
d. falla undir þróunarverkefni í skólakerfinu sem ætlað
er að stuðla að sterkri og jákvæðri sjálfsmynd pilta og
stúlkna, svo sem með aukinni fræðslu í kynjafræðum,
e. eru til þess fallin að hvetja ungt fólk af báðum kynjum
til aukinnar samfélagsþátttöku og stjórnmálastarfs og
stuðla að aukinni kosningaþátttöku þess,
f. eru til þess fallin að varpa ljósi á stöðu kynjanna jafnt í
samtíð sem fortíð.
Umsóknarfrestur rennur út klukkan 16.00 fimmtudaginn 26.
maí 2016 og mun félags- og húsnæðismálaráðherra úthluta
úr sjóðnum við formlega athöfn 19. júní næstkomandi.
Við ákvörðun um styrkhæfi umsókna leggur stjórnin m.a.
mat á gæði verkefnis eða rannsóknar, þ.m.t. markmið og
skipulag verkefnis, hagnýtingargildi og mikilvægi með
tilliti til reglna og markmiða sjóðsins um að auka jafnrétti
kynjanna.
Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að sækja
rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna á minarsidur.stjr.
is. Nánari upplýsingar má finna á vefsvæði ráðuneytisins.
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 365/2016, um
úthlutun styrkja úr Jafnréttissjóði Íslands.

Velferðarráðuneytinu, 4. maí 2016

Unnargrund - keðjuhús
Arkitektastofan OG, fyrir hönd Byggingarsamvinnufélags
eldri borgara í Garðabæ, óskar eftir tilboðum verktaka í
byggingu keðjuhúsa við Unnargrund í Garðabæ.
Um er að ræða 25 steinsteypt einnar hæðar hús, um 150 m2
hvert. Á svæðinu er jarðvinnuverktaki sem skilar
húsgrunnum með fyllingu undir sökkla. Útboð verksins nær
til allra verkþátta að því loknu, uppsteypu og þakvirkis, tæknikerfa, fullnaðarfrágangs að utan og innan, og frágangs lóðar.
Helstu magntölur eru:
Mótafletir:
Steinsteypa
Steypustyrktarstál
Flísaklæðning
Þakklæðning
Gólfefni

10.600 m2
1.700 m3
135.000 kg
2.200 m2
3.500 m2
3.200 m2

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða
afhent á Arkitektastofunni OG, Þórunnartúni 2, Reykjavík,
4. hæð, frá og með þriðjudegi 10. maí kl. 10:00.

ÞJÓNUSTUVER

Jafnréttissjóður Íslands auglýsir eftir umsóknum um styrki

23

Tilboð verða opnuð þann 6. júní 2016, kl. 11:00,
á Arkitektastofunni OG, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Reykjavíkurborg
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Menntunar- og hæfniskröfur

• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
verkbókhald, yfirferð og samþykkt reikninga.
Tæknimenntun eða
rekstrarmenntun.
• Geta
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x
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x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.

Borgarverkfræðingur

x Þekking
á borgarkerfinu
er að
æskileg.
Um er að ræða ótímabundna ráðningu (100%
starfshlutfall)
og æskilegt er
starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Sótt er um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri hjá byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16.
maí 2016.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst

Starfssvið smiðs
og hæfniskröfur
smiðs
samkvæmt kjarasamningiMenntunarReykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi
stéttarfélags.
• Sinnir allri almennri smíðavinna vegna viðhalds fasteigna í
• Sveinspróf í smíðum og kostur að hafa meistararéttindi.
umboði verkefnastjóra / fasteignastjóra.
• Reynsla
viðhaldsverkefnum
fasteigna
er æskileg.
Nánari upplýsingar um störfin
veitirafAgnar
Guðlaugsson
deildarstjóri
í síma 411-1111.
• Hefur samstarf við aðra iðnaðarmenn og verktaka varðandi
• Lipurð, samviskusemi og færni í mannlegum samskiptum.
viðhald fasteigna.
• Verklagni.
hefur
framlengdur
• Gerir áætlanir vegna ýmissa Umsóknarfrestur
smærri viðhaldsverka
í verið
• Líkamleg
hreysti.til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíð
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
tengslum við viðhaldsáætlun fasteigna.
• Tölvufærni. undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs• Staðfestir reikninga vegna viðhaldverka
fasteigna í
áætlanadeild.
• Ökuréttindi.
samráði við yfirmann.
• Skráir niður óskir notenda og kemur til móts við þarfir
þeirra eins og kostur er.
• Skýrslugjöf til fasteignastjóra varðandi stöðu verka.

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Um er að ræða ótímabundna ráðningu (100% starfshlutfall) og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Sótt er um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Smiðir hjá byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2016.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson (agnar.gudlaugsson @reykjavik.is) deildarstjóri byggingadeildar í
síma 411-1111.

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

Hagdeild
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ÚTBOÐ

GARÐATORG INNKEYRSLA VIÐ
VÍFILSSTAÐAVEG
Garðabær óskar eftir tilboðum í færslu
á innkeyrslu við Garðatorg frá
Vífilsstaðavegi.
Helstu verkþættir eru upprif á núverandi
yfirborði, færsla á lögnum Mílu og
regnvatns, lagning snjóbræðslulagna
malbikun og hellulögn.
Hægt verður að nálgast útboðsgögn á vef
Garðabæjar, gardabaer.is, frá og með
þriðjudeginum 10. maí 2016, kl. 13:00.
Tilboðum skal skila í þjónustuver
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 11:00,
þriðjudaginn 24. maí 2016.
Tilboð verða opnuð 24. maí 2016 kl. 11:00,
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
Verklok eru 20. júlí 2016.
Helstu magntölur eru:
• Upprif malbik, hellur og steypa
• Upprif regnvatnslagnir
• Uppúrtekt
• Fyllingar og burðarlög
• Regnvatnslagnir
• Snjóbræðslulagnir
• Malbikun
• Hellulögn
• Forsteyptur kantsteinn
• Þökulagnir

800 m
100 m
750 m
630 m
120 m
1200 m
185 m
635 m
130 m
100 m

Veitingastaður
á Costa Blanca, Spáni
Rótgróinn og vel rekinn veitingastaður á Cabo Roig,
Costa Blanca til sölu.
Frábært tækifæri fyrir dugmikla einstaklinga.
Nánari upplýsingar veitir
Þórður Már Jónsson hdl., sími 693 6666 og tmj@tmj.is

ÚTBOÐ

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hólaborg. Þakviðgerðir 2016,

útboð nr. 13735.

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

Innkaupadeild

BREKKUSKÓGAR 1, BÍLASTÆÐI
Garðabær óskar eftir tilboðum í nýtt
bílastæði við Brekkuskóga 1 á Álftanesi.
Helstu verkþættir eru uppúrtekt, fyllingar,
regnvatnslagnir, kantsteinar og þökulögn.
Útboðsgögn verður hægt að nálgast á vef
Garðabæjar, gardabaer.is, frá og með
þriðjudeginum 10. maí 2016, kl. 13:00.
Tilboðum skal skila í þjónustuver
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 11:00,
fimmtudaginn 19. maí 2016.
Tilboð verða opnuð 19. maí 2016 kl. 11:00,
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
Verklok eru 7. júlí 2016.
Helstu magntölur eru:
• Uppúrtekt
• Fyllingar
• Regnvatnslagnir
• Kantsteinar
• Þökulögn

675 m
500 m
35 m
110 m
175 m

Stækkun Búrfellsvirkjunar
Útboð nr. 20216

Háspennustrengir
og endabúnaður
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í háspennustrengi og
tilheyrandi endabúnað fyrir Stækkun Búrfellsvirkjunar
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20216.
Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum, pökkun,
afhendingu á þremur (3) einfasa 245 kV háspennustrengjum,
GIS og AIS endabúnaði, strengsamtengingar sem og
eldingavörum, samkvæmt nánari lýsingu í útboðsgögnum
nr. 20216. Verkið innifelur einnig eftirlit með strenglagningu
og uppsetningu endabúnaðar, eldingavara og vinna við
strengsamsetningar.
Áætlaður afhendingartími á búnaði er í apríl 2017,
en verklok eru í lok mars, 2018.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar
http://utbod.lv.is

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 16. júní 2016.
Tilboð verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Forval nr. 0010 fyrir Húnavatnshrepp

Lagning ljósleiðara
í Húnavatnshreppi
Húnavatnshreppur óskar eftir þátttöku áhugasamra aðila
til að taka þátt í forvali fyrir lokað útboð á lagningu
ljósleiðara um sveitarfélagið.
Um er að ræða lagningu á ljósleiðara alls 178.871 metrar
af stofnlögnum og 124.241 metrar í heimtaugum.
Um er að ræða þrjár lagnaleiðir og er óskað eftir
þátttökutilkynningu í hverja leið fyrir sig. Heimilt verður
að gera tilboð í eina leið, tvær eða allar þrjár leiðirnar.

Skipting á lagnaleiðum er eftirfarandi:
Leið 1:
Stofnlagnir: 48.868 metrar
Heimtaugar: 45.244 metrar
Leið 2:
Stofnlagnir: 54.109 metrar
Heimtaugar: 72.169 metrar
Leið 3:
Stofnlagnir: 57.834 metrar
Heimtaugar: 24.888 metrar

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Þátttakendur forvalsins þurfa að uppfylla fjárhags- og
tæknilegar kröfur auk annarra hæfiskrafna. Í kjölfar
forvalsins mun val tilboðs frá hæfum bjóðendum byggjast
á verð- og tæknimælikvörðum sem notaðir verða til að
velja hagkvæmustu og gagnlegustu lausnina fyrir
Húnavatnshrepp og notendur væntanlegrar þjónustu.
Hægt verður að nálgast forvalsgögn 0010 eftir 9. maí 2016.
Skila skal þátttökutilkynningum á skrifstofu
sveitarfélagsins: Húnavatnshreppur, Húnavöllum,
541 Blönduós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is
eigi síðar en 20. maí 2016

Gamla höfnin,
Norðurgarður, 2. áfangi
Efnisskiptaskurður og dýpkun viðlegu
Til stendur að lengja stálþil á Norðurgarði í Gömlu
höfninni í Reykjavík um 120 m. Verk þetta felst í að
gera efnisskiptaskurð í þillínu. Fleyga skal skurð,
fjarlægja laust og fast efni og fylla með grús. Þá skal
dýpka viðlegu og fleyga klöpp.
Helstu magntölur eru :
Laust efni
Fast efni
Grús í skurð

1.700 m³
2.000 m³
2.600 m³

Verklok eru 30. sept. 2016.
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á rafrænu formi,
frá þriðjudeginum 10. maí 2016, með að senda
beiðni á netfangið gj@mannvit.is.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn 26. maí 2016 kl. 11:00.

VERSLUNARHÚSNÆÐI
Á SMÁRATORGI TIL LEIGU

Eitt vinsælasta
verslunarhúsnæði landsins
- 703 fermetrar
- Næg bílastæði
- 40.000 bílar keyra framhjá daglega
Mikil uppbygging á svæðinu stendur
yfir m.a. bætt aðgengi að bílakjallara
og endurnýjun á framhlið hússins.

Upplýsingar í síma 824-0204

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

fasteignir

GISTIHEIMILI – REYKJANESBÆ
OPIÐ HÚS

9. maí 18:00 – 18:30

Heiðargerði 3

RÉTT VIÐ FLUGVÖLLINN

108 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 206 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

Fullbókað í sumar

6

Mjög fallegt og mikið endurnýjað
einbýlishús með bílskúr á góðum stað
við Heiðargerði.
Fjögur svefnherbergi, möguleiki á
aukaíbúð.

64.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS

8. maí 15:30 – 16:00

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

Nýkomið í einkasölu afar áhugaverður kostur í ferðaþjónustunni. Gistiheimilið Raven´s Bed and Breakfast
við Sjávargötu (Njarðvík). Um er að ræða glæsilegt nýlega endurbyggt um 240 fm gistiheimili með 6 herbergjum (16-17 manns) ) og var nýlega valið í hóp 10 bestu gistiheimila landsins skv. Trip Advisor. Einstaklega flott og fallega innréttað í n.k. Kántrý stíl, sem á sér engan líkan hér á landi. Mikil og skemmtileg saga
hússins sem upphaflega var fjós spillir ekki upplifun gesta ásamt sérstökum stíl í
hönnun og innréttingu hússins. Heitur pottur á verönd og stór lóð kringum húsið
með 3 veröndum. Áfast húsinu er um 220 fm húseign í eigu ÍLS sem í eru 3 íbúðir
(til sölu) og gefur það mjög mikla viðbótarmöguleika á stækkun gistiheimilisins, en
auðvelt er að opna á milli. Frábær kostur fyrir stærri ferðaþjónustuaðila jafmt sem
samhennta fjölskyldu til að skapa sér góðan rekstur í ört vaxandi ferðamannaIngólfur
Gissurarson
iðnaði. Mjög vel staðsett, bein leið frá húsi uppá flugvallarveginn að Keflavíkurlögg. fast.sali
s: 896-5222
flugvelli. Frábær kostur á fínu verði. Leitið upplýsinga hjá undirrituðum.

699 5008
hannes@fastlind.is

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 93,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

4

Virkilega góð 4ra herbergja íbúð
miðsvæðis í höfðuborginni. 2 svefnherbergi og tvær stofur, auðvelt væri
að hafa 3 svefnherbergi. Íbúðin öll
hin snyrtilegasta. Hús í góðu ástandi.
Laus við kaupsamning.

Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Ólafur G. Sveinbjörns.

510 7900
thorunn@fastlind.is

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

39.300.000

Löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

822 8283
olafur@fastlind.is

BORGARNES – fasteign til sölu

Ertu að leita
að talent?
Við finnum
starfsmanninn fyrir þig

Sóltún 13
lind@talent.is

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

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 8.maí kl: 15:30 til 16:00

Gunnlaugsgata 4, einbýlishús, hæð og ris samtals 103, 6 ferm.
Timburhús byggt 1994. Á neðri hæð er stofa, hol, eldhús,
þvottahús og snyrting en á efri hæð eru þrjú herbergi, baðherbergi og gangur. Vel staðsett hús m.a. stutt í grunnskóla
og íþróttamannvirki. Til afhendingar fljótlega.
Verð: 28.500.000.

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali

LIT ehf., Borgarnesi
Ingi Tryggvason hrl. lögg. fast.sali
s. 437 1700, gsm 860 2181
netfang: ingi@lit.is

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Falleg og vel skipulögð endaíbúð
á 3.hæð
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús
Mjög stórt alrými, 3 svefnherbergi,
2 baðherbergi
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar
Stæði í bílageymslu og möguleiki
að fá annað stæði keypt
Laus strax
Verð:

61,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

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

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

www.capacent.is

Holtsvegur 41

210 Garðabær
Nýjar íbúðir með einstöku útsýni

Senter

Opið hús sunnudaginn 8. maí 17:00 - 18:00
RE/MAX SENTER KYNNIR
Nýjar og vel skipulagðar íbúðir á einstökum
útsýnisstað í Garðabæ.
Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir tilbúnar
til afhendingar.
Sölumenn taka vel á móti ykkur.

Aðeins 3 íbúðir eftir af 10
1

3 herbergja - 48.900.000 - 122fm2

2

4 herbergja - 69.000.000 -

180fm2

3

4 herbergja - 74.900.000 - 187fm2

Allar nánari upplýsingar
um eignirnar veita:
Ástþór Reynir í síma 899 6753
arg@remax.is
Gunnar Sverrir í síma 862 2001
gunnar@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Furuberg 3

221 Hafnarfjörður
Einbýli á einni hæð

Stærð: 186,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987
Fasteignamat: 54.900.000
Bílskúr: Já

Furuás 22
Fjörður

Stærð: 308,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 67.700.000
Bílskúr: Já

221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli, mikið útsýni!!

Senter

Opið
Hús

Góð staðsetning

Verð: 54.900.000

RE/MAX Fjörður kynnir: Rúmgott og bjart einbýlishús á einni hæð skráð 186,5 fm og þar af sérstæður
bílskúr skráður 36 fm á þessum vinsæla stað við Furuberg 3 í Setberginu.Þrjú rúmgóð svefniherbergi
og möguleiki á fjórða svefniherberginu. Rúmgóð stofa og borðstofa. Baðherbergið er nýlega
standsett.Eldhúsið er rúmgott með ágætis innréttingu. Gesta wc og þvottahús með flísum á gólfi. Allar
nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is

Vallakór 2

203 Kópavogur
Góð staðsettning

Stærð: 83,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2014
Fasteignamat: 13.100.000

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

Fjörður

Opið hús sunnud. 8.maí kl.15.00-15.30

Verð: 99.000.000

Opið
Hús

RE/MAX Senter kynnir: Virkilega fallegt, vandað og vel staðsett einbýlishús með einstöku útsýni. Allar
innréttingar og skápar sérsmíðað, VOLA blöndunartæki, granít borðplötur, 5 svefnherbergi, ál/tré gluggar.
Mikil lofthæð.

Sunnudag milli 14:00 og 14:30

Verð: 32.900.000

RE/MAX Fjörður KYNNIR: 3ja herbergja íbúð með stórum svölum við Vallakór 2.
Um er að ræða fallega og rúmgóða 3ja herbergja íbúð með stórum svölum ca. 22fm.Eignin skiptist í
stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, baðherbergi, barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og
geymslu.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Íbúðin er með parketi á gólfum (eikarparketi). Á baðherbergi,
þvottahúsi og forstofu eru flísar á gólfi. Allar uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

Húsið er mjög vel staðsett innst í botnlanga með einstöku og óskertu útsýni.
Að utan er húsið fullbúið með snyrtilegum stoðveggjum í garði í bland við gras og timburverönd. Gegnið er út
úr eldhúsinu beint út í garð. Að framan er bílaplanið hellulagt með snyrtilegum blómakassa. Snjóbræðsla er í
bílaplaninu.
Fallegt hús á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla og fl.
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 899-6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Stakkholt 2a
105 Reykjavík
Penthouseíbúð

Stærð: 113,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2015
Fasteignamat: 46.900.000

Efstaland 16
Senter

108 Reykjavík
Vinsæl staðsetning og útsýni

Opið
Hús

Stærð: 79,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Fasteignamat: 29.200.000

Opið
Hús

RE/MAX Senter
Sölufulltrúi
698-9470

RE/MAX Senter
Sölufulltrúi
698-9470

johanna@remax.is

Mánudaginn 9.maí, kl.17:30-18:00

johanna@remax.is

Þriðjudaginn 10.maí kl. 17:30-18:00

Verð: 65.900.000

Falleg og nýleg 3ja herb. penthouseíbúð á góðum stað í miðbæ Rekjavíkur. Íbúðin er samtals 113,7 fm
að stærð þar af er 7,6 fm geymsla í sameign. Stæði í bílageymslu og auka geymsla við hlið hennar.
Íbúðin er með tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum og hjónaherbergi með fataherbergi innaf.
Rúmgott baðherbergi með sturtu, þvottahús innan íbúðar. Rúmgóðar suðursvalir með útsýni yfir Bláfjöll
og borgina. Stutt í alla verslun, þjónustu, veitingastaði og alla þá þjónustu sem Reykjavík býður uppá.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700
vigdis@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Verð: 35.900.000

Mikið endurnýjuð og falleg 3ja herb. íbúð á góðum stað í Fossvoginum með 17 fm suðursvölum með
góðu útsýni. Íbúðin er samtals 79,5 fm að stærð með tveimur herbergjum og er annað þeirra í dag
rúmgott sjónvarpsherbergi sem upphaflega voru tvö barnaherbergi. Blokkin er í mjög góðu
ásigkomulagi þar sem búið er að klæða hana að hluta. Snyrtileg sameign og sér geymsla í sameign. Í
næsta nágrenni eru skólar-,leikskólar, hjóla og göngustígar. Einnig er stutt í ýmsa verslun og þjónustu.

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700
vigdis@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

fasteignir

FJÁRFESTING

Kotvöllur

FASTEIGNASALA EHF

Rangárþing Eystra

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

TIL LEIGU – Borgartún 27 – Rvk.
Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
U
Stórglæsilegar
íbúðir við
EIG
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
G

Á landinu er rúmlega 90 fm
sumarhús, gróðurhús, hænsnakofi
og geymslur.
Yfir 22000 plöntur eru á landinu og
tækifæri á að bæta við húsakosti.
Tilvalið fyrir einstaklinga jafnt sem
ferðatengda þjónustu. Fljótshlíðin,
jökullinn, Eyjarnar og Hekla eru
í grennd.
Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

Fleiri myndir ásamt GoPro loftmynd
má sjá á söluskrá www.miklaborg.is

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

44,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Frum

Fallegt 4 hektara skógi vaxið land
sem er vel skipulagt og undirbúið
fyrir ýmis konar rækt.

Til leigu á 2. hæð 322 fm. og á 4. hæð 537 fm. (sjávarmegin)
í glæsilegu
skrifstofuhúsnæði
að Borgartúni
27 í lóð
Reykjavík.
Verð
14,9 millj.
á hvora
Móttaka, mötuneyti, lyfta og húsvörður er í húsinu. Næg
Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
bílastæði.

Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
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TIL LEIGU – Borgartún 31 – Rvk.
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A

hefur verið rekið í 25 ár og nýtur vinsælda í héraði og meðal
ferðamanna. Vetingastaðurinn sem er vel búinn tækjum, er
rekinn í 214 fm húsnæði á góðum stað á Hvolsvelli, auk þess fylgir
með einbýlishús, sem staðsett er við hliðina á veitingastaðnum.

LUNDUR
di
200 Kóp.
ílan

áhv
ið160
k
•
fm.
i
M • Stórglæsileg
penthouseíbúð.

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
GILSÁRSTEKKUR
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni. og gólfefni.
lokaðri götu.
endurnýjuð,
Til leigu gott
skrifstofuhúsnæði
á mjög góðum
við
Verð 58
millj.
Verð stað
22,5 millj.

Borgartún 31 í Reykjavík. Um er að ræða ca. 250 fm.
húsnæði á 2. hæð. Lyfta er í húsinu.

Síðumúla 23, 2. hæð
519-1212 • 897-1212
Guðjón
Anna
finnbogi@fron.is
Sigurjónsson
Jónsdóttir
Sölumaðurwww.fron.is
Sölumaður

Hilmar Óskarsson
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón Sigurjónsson
Framkvæmdarstjóri
Löggiltur
fasteingasali
Finnbogi Kristjánsson
lögg.
fasteignasaliSölumaður
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Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

LANGALÍNA
BY
210 Garðabær.
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Einstök fasteign í miðbæ
Reykjavíkur
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G
Glæsilegt
3ja hæða álklætt
Ð
R
E
V
fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
AÐ

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

íb
uka

Til sölu er veitingastaðurinn Gallery Pizza á Hvolsvelli. Fyrirtækið

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

L
Stórglæsilegar
íbúðir við
Lund
TIL í Kópavogi
Löngulínu
í Sjálandi Garðabæ

Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.

Veitingahús á Hvolsvelli

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

SÖRLASKJÓL

Rvk. Mjög
gott og
Einbýli.
Rúmgóð og björt 168,5 fm íbúðarhæð •í109
vönduðu
steinhúsi
mikið standsett einbýlis•
2
samþykktar
íbúðir.
á eftisóttum stað í 101, með 2,85 m salarhæð
þess
er
hús. Stór. Auk
og góður
garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni.
hlutdeild í risi með herbergjum í séreign.
Um 24 bílskúr.
fm bjart sér• Frábær
staðsetning.
eignar rými í kjallara og er gengt þaðan
út í garð.
Stórar svalir
• Verð. 85 millj.
og mikil verönd úti í garði. Tvö böð með hita í gólfi, þrjár
góðar stofur með ljósu parketi og arinn í stofu. Skv. skiptalýsingu er sér rými um 231,3 fm, auk 17,9 fm bílskúr. Eignin
FJÖRUGRANDI
er í einkasölu
á FRÓN fasteignamiðlun.
107 Rvk.
Úð S millj.
bHú78,9
í
Verð kkr.
a
uIÐ
P
A
Opið hús í dag mánudag
SjáO umsögn um eignina:
á milli 16.30 og 17.00.
http://www.mbl.is/smartland/heimili/2016/03/12/einstakt_heimili_vid_tungotu/

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
Verð 21,5 millj

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.
sími 487-5028 gudmundur@fannberg.is

Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is
og á skrifstofu.
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.
sími 487-5028

Breiðvangur 24, 220 Hafnarfjörður

Stakfell óskar eftir
metnaðarfullum
einstaklingum til starfa.

Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga
liðsheild. Nýlega fluttist Stakfell í glæsilegt
húsnæði að Borgartúni 30 og þar með bættust
við nokkrar fullbúnar skrifstofur. Ert þú löggiltur
fasteignasali eða stefnir þú í nám til löggildingar?
Frábært tækifæri og góðir tekjumöguleikar í
lifandi og skemmtilegu umhverfi.
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á netfangið
stefan@stakfell.is

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn hdl.
lögg.fasteignasali í síma 535-1000/895-2049
Umsóknarfrestur er til 15. maí.
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Raðhús á tveimur hæðum

einungis rekstur og tæki og leigja húsnæðið.

Til sölu er 198,5 fm einbýlishús ásamt 32 fm bílskúr við Heiðvang
nr. 21, á Hellu. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1972. Það er
múrað og málað að utanverðu og hluti þess hefur verið klæddur
með timburklæðningu. Eignin telur, anddyri, gang, salerni, stofu,
eldhús, þvottahús, herbergjagang, baðherbergi og fimm svefnherbergi. Undir hluta hússins er kjallari sem hefur verið innréttaður
sem fjölskylduherbergi. Í húsinu eru vandaðar innréttingar úr
hlyn og við það er stór verönd úr timbri með heitum potti. Húsið
stendur við botnlangagötu á góðum útsýnisstað í Helluþorpi.
Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð kr. 39.500.000,-

200 K
herb.

Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteignasali
sýnir eignina
með innbyggðum
bílskúr.

Mögulegt er að kaupa rekstur, tæki og húsnæði, eða að kaupa

Einbýlishús á Hellu

S
Mögul

107 Rvk.
KEILUFELL
Opið hús á sunnudag 8. maí, kl 13:00 og miðvikudag
11. maí kl. 17:00

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310.

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

104 Rv
Endur

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4 herbergja
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu
fjölbýli í norðurbænum byggt 1974.
Lýsing eignar: Góður inngangur, forstofa flísalögð með skáp.
Flísalagt eldhús, góður borðkrókur. Þvottahús með glugga. Rúmgóð
björt stofa með útgangi á skjólgóðar sólríkar svalir í suðvestur. Við
hlið stofu er opið sjónvarpsherbergi eða borðstofa sem auðveldlega
má loka af og nýta sem herbergi, góður gluggi þar. Á gangi eru tvö
barnaherbergi og mjög rúmgott hjónaherbergi með góðum skáp,
útgangur þaðan á svalir. Baðherbergi flísalagt, baðkar með sturtu,
innrétting, gluggi á baði. Parket og flísar á gólfum. Góð geymsla í
kjallara, snyrtileg og góð sameign, stigahús snyrtilegt og vel
umgengið. Hús að utan virðist í góðu ástandi enda hefur viðhaldi
verið vel sinnt á s.l. árum. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barnaskóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu.
Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

103110
R
bílage
inni.
Sér

