
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

STARFSMAÐUR Í 
ÞJÓNUSTUMÓTTÖKU Á MAX1
Stutt lýsing á starfi:
• Móttaka viðskiptavina í þjónustumóttöku  
  Max1
• Símsvörun og svörun á fyrirspurnum í 
  gegnum vefi
• Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi   
  kaup á vörum og þjónustu hjá Max1
• Reikningsgerð og almennur frágangur

Hæfniskröfur:
• Framhaldsskólapróf / Iðnmenntun sem nýtist  
  fyrir starfið
• Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum  
  sem snýr að bifreiðum, dekkjum og annarri  
  tengdri vöru
• Gilt bílpróf
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð tölvuþekking
• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
• Hafa áhuga/reynslu af bifreiðum og 
  sölumennsku

Vinnutími er frá 08:00-17:15 alla virka daga.  
Einstaka laugardaga frá 09:00-13:00.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.max1.is (laus störf).

Sæktu um 
í dag

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til  
að sinna fjölbreyttum störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur  

á rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðavinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf í rafvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking

» Reynsla af rafvirkjavinnu í iðnaðar- 

umhverfi og háspennubúnaði er kostur 

Nánari upplýsingar veitir Stefán Þór 
Ragnarsson í síma 560 7000.
 

Áhugasamir fylli út atvinnuumsókn á vef 
fyrirtækisins, riotinto.is.

Rio Tinto á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.
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VIÐ LEITUM AÐ 

SNILLINGI Í 
TOLLSKÝRSLUGERÐ!

FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEGT STARF 
Í LIFANDI UMHVERFI

Starfslýsing: Tollskýrslugerð, samskipti við tollayfirvöld, innsláttur og 
bókun erlendra reikninga, gerð verðútreikninga og önnur tilfallandi 
skrifstofustörf.
Hæfniskröfur: Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi. Fagleg, 
skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að vera töluglöggur 
og geta unnið undir álagi. Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar veitir Oddný Erlendsdóttir, oddny@byko.is

Sótt er um á www.byko.is  - umsóknarfrestur er til 28.maí 2016.

byko.is

VIÐ LEITUM AÐ 

SKEMMTILEGUM  
EINSTAKLINGUM
Í FRÁBÆRAN HÓP STARFSMANNA  

Í VERSLUN OKKAR BREIDD

HLUTASTARF í árstíðar- og heimilisdeild
FULLT STARF og HLUTASTARF í hreinlætistækjum
FULLT STARF og HLUTASTARF í málningardeild 

Umsækjendur í öll þessi störf þurfa að hafa náð 20 ára aldri

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Óskar,  
aðstoðarverslunarstjóri Breidd, olafuroskar@byko.is

Sótt er um á www.byko.is - umsóknarfrestur er til 28.maí 2016.
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LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með y�r 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

FJÁRMÁLA- OG
SKRIFSTOFUSTJÓRI
 

LEX lögmannsstofa leitar að fjármála- og skrifstofustjóra til að sinna fjölbreyttum verkefnum.
Um nýtt starf er að ræða og gefst viðkomandi tækifæri til að móta starfið. Næsti yfirmaður
er framkvæmdastjóri. Í boði er krefjandi starf á metnaðarfullum vinnustað. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

• Ábyrgð og yfirumsjón með daglegri umsýslu fjármála, uppgjöri, bókhaldi og launum
• Ábyrgð á útskuldun reikninga og innheimtumálum
• Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni og kostnaðareftirliti
• Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð
• Samskipti við samstarfsaðila og endurskoðanda
• Ýmis verkefni tengd fjármálum og rekstri stofunnar

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Framhaldsmenntun á sviði fjármála eða endurskoðunar er kostur
• Reynsla af bókhaldi og uppgjörum er skilyrði
• Greiningarhæfni, nákvæmni í vinnubrögðum og faglegur metnaður
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á Navision er skilyrði
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Færni í mannlegum samskiptum

 
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Jóna Björk
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Tinni Kári Jóhannesson
(tinni.johannesson@capacent.is) hjá Capacent.
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Kanntu að láta góða hluti gerast?

Verkefnastjóri gæðamála og samfélagsábyrgðar

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdóttir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með gæðamálum og framkvæmd úttekta gæðakerfa
• Þátttaka í innleiðingu og framkvæmd stefnu um 

samfélagslega ábyrgð
• Umsjón og eftirfylgni með markmiðum og mælingum 

tengdum gæðamálum og  samfélagsábyrgð 
• Þróun og uppfærsla á ferlum
• Eftirfylgni ábendinga og úrbótaverka
• Þátttaka í innleiðingu straumlínustjórnunar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun 
• Reynsla af gæðastarfi eða straumlínu

stjórnun er kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni í samskiptum og samvinnu
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta 

við úrvinnslu verkefna

Um Landsnet

Landsnet ber ábyrgð á flutnings - 

kerfi raforku sem er einn af mikil-

vægustu innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 

heimilum og fyrirtækjum aðgang 

að rafmagni í takt við þarfir 

þeirra og í sátt við umhverfið og 

samfélagið. Landsnet er góður 

vinnustaður þar sem fjölbreytt 

og krefjandi verkefni eru leyst af 

samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að öflugum verkefnastjóra gæðamála og samfélagsábyrgðar á verkefnastofu 
Landsnets. Gæðamál og samfélagsábyrgð eru forgangsmál hjá Landsneti og verkefnastjóri 
verður lykilaðili í þróun þessara málaflokka til framtíðar. Í boði er krefjandi starf í umhverfi 
sem er í hraðri mótun. 
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FJÁRMÁLASTJÓRI 

Fjármálastjóri hefur y�rumsjón með gerð og eftirfylgni 	árhagsáætlana Listaháskólans

í nánu samstar� við stjórnendur skólans.

Hann hefur y�rumsjón með 	árhagsbókhaldi og tryggir að verklag sé í samræmi við 

reglur og viðurkenndar bókhaldsvenjur. Hann sér um skýrslugerð og milliuppgjör 

í samráði við framkvæmdastjóra og gefur honum, deildarforsetum og forstöðumönnum 

stoðsviða upplýsingar úr bókhaldi eftir því sem óskað er. 

Fjármálastjóri heldur utan um styrki og sjóði sem eru í umsjá skólans og vinnur með    

endurskoðendum að gerð ársreikninga.  

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða ármálastjóra 

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2016
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en 
mánudaginn 6. júní í netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is 
merkt Fjármálastjóri–Listaháskóli Íslands

Frekari upplýsingar um star�ð veitir Magnús Loftsson 
framkvæmdastjóri, í síma 552 4000 á skrifstofutíma (9-15), 
eða í tölvupósti magnusloftsson@lhi.is

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Menntun, hæfni, reynsla
Háskólapróf í viðskiptafræði
Haldgóð reynsla af rekstri, reikningshaldi og �ármálum
Góð þekking á Navision bókhaldsker�
Góðir samskiptahæ�leikar

•
•

•
•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

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

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

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

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laus staða íþróttakennara í 
Krikaskóla, Mosfellsbæ

Krikaskóli er leik- og grunnskóli og starfsemin tekur mið 
af skólastefnu Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og 
skólastarf í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2016-2017 verða 
um 210 börn á aldrinum 2ja-9 ára í skólanum. Umsækjendur 
eru hvattir til að kynna sér skólastefnu skólans og upp-
byggingu á heimasíðu hans áður en þeir sækja um starf.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi 
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka 
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins 
og eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Starf íþróttakennara er laust til umsóknar:

Íþróttakennari í Krikaskóla sinnir kennslu bæði á leik- og 
grunnskólastigi ásamt aðkomu að frístundastarfi með 6 
til 9 ára börnum. Viðkomandi sér einnig um sundkennslu. 
Samkomulag er gert við íþróttakennara með heimild í kjara-
samningi vegna 200 daga skólaárs og aldurssamsetningar 
skólans. Um 100% starf er að ræða. Skilyrði fyrir ráðningu er 
leyfisbréf grunnskólakennara.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og FG. Við hvetjum karla jafnt sem 
konur að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2016.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is og senda má inn fyrirspurn og/eða 
umsókn um starf á netfangið krikaskoli@krikaskoli.is
 
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, Þrúður 
Hjelm (thrudur@krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir sviðstjóri 
Krikaskóla (agusta@krikaskoli.is) í síma 578-3400.

Staða aðstoðarskólastjóra  
við Laugalækjarskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laugalækjarskóli auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra lausa til umsóknar

Laugalækjarskóli er annar af hverfisskólum Laugarneshverfis, stofnaður árið 1960. Í skólanum eru um 290 nemendur í 7. – 10. bekk. 
Við skólann er starfrækt Tungumálaver á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sinnir ráðgjöf og kennslu í norsku, 
pólsku og sænsku. Félagsmiðstöðin Laugó er staðsett í húsnæði skólans og á gott samstarf við skólann um félagsstarf barna og 
unglinga. Skólinn tekur þátt Grænum skrefum Reykjavíkurborgar, sem og verkefninu Heilsueflandi skóli. Nú nýlega var skólanum 
boðið að gerast réttindaskóli UNICEF.  Um árabil hefur skólinn síðan átt samstarf við Háskóla Íslands og Háskólann í Þrándheimi um 
menntun og þjálfun kennaranema. 

Einkunnarorð skólans eru virðing, eldmóður og gleði. Stöðugt er stefnt að því að byggja upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga. Þar 
eru í lykilhlutverki þverfagleg verkefnavinna, námsmöppur nemenda, markviss ígrundun um eigið nám, öflug stuðningskennsla og 
hugmyndin um leiðandi uppeldi. Skólinn býr að ríkum umbótavilja og hefð hefur skapast fyrir lýðræðislegri skólaþróun og samvirkri 
forystu starfsmanna. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, metnaði, þekkingu á skólastarfi og einlægum áhuga á menntun  
og velferð unglinga. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á skipulagi skólastarfsins og dagleg stjórnun þess  
 í samstarfi við skólastjóra. 
• Fagleg forysta í námskrárvinnu og annarri þróun skólastarfsins. 
• Að stuðla að öflugu og faglegu samstarfi innan  
 skólasamfélagsins á öllum sviðum þess. 
• Yfirumsjón með félagsstarfi skólans í samstarfi við  
 félagsmiðstöðina Laugó og nemendur sjálfa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Þekking og forystuhæfileikar til að leiða framsækna skólaþróun.
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar.
• Lipurð og hæfni í samskiptum. 
• Óbilandi trú á unglingum og áhugi á að starfa með þeim  
 og foreldrum þeirra

Umsókn fylgi stutt greinargerð um sýn umsækjanda á menntun og samveru unglinga, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið kann að varða.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2016, ótímabundið. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2016.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi  Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Jón Páll Haraldsson aðstoðarskólastjóri  og Björn M. Björgvinsson skólastjóri. Sími: 588 7500. Netföng:  jon.
pall.haraldsson@reykjavik.is / bjorn.magnus.bjorgvinsson@reykjavik.is 

www.intellecta.is

Verkefnastjóri
Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir að ráða öflugan verkefnastjóra. 
Um er að ræða fullt starf í krefjandi umhverfi.

Nánari upplýsingar um starfið finnur þú á www.intellecta.is.



www.landsvirkjun.is

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

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

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sturla 
Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og Hilmar Garðar Hjaltason 
(hilmar.hjaltason@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2016.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar veita Sturla Jóhann 
Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2016.

Landsvirkjun leitar að verkefnalóðs til að starfa með teymi verkefnisstjóra 
sem ber ábyrgð á þróun virkjunarkosta. Verkefnalóðs aðstoðar við gerð verk
efnisáætlana, eftirfylgni þeirra og undirbúning viðskiptaáætlana (Business 
case) fyrir ákvarðanatöku. Í starfinu felst einnig samstarf við verkefnastofu 
og umsjón með rekstri og þróun verkefnaskrár. Við leitum að metnaðarfull
um einstaklingi sem býr yfir frumkvæði í starfi og er sjálfstæður í vinnu
brögðum.

· Háskólamenntun og menntun í verkefnastjórnun, t.d. MPM nám
· Reynsla af verkefnastjórnun, IPMA vottun er æskileg
· Þekking og reynsla við gerð, framkvæmd og eftirfylgni samskiptaáætlana
· Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Við óskum eftir faglegum  
verkefnalóðs með afburða  
samskiptafærni

Við leitum að öflugum   
stöðvarstjóra með mikla 
skipulags- og stjórnunarhæfni

Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Þjórsársvæði og ber við
komandi ábyrgð á að öryggiskröfum Landsvirkjunar sé framfylgt í daglegum 
rekstri. Við leitum að einstaklingi sem býr yfir hæfni til að miðla upplýsingum, 
sýna frumkvæði og vera sjálfstæður í vinnubrögðum. 

• Stjórnunarþekking og reynsla af rekstri eru skilyrði
• Færni í samskiptum við ytri og innri hagsmunaaðila
• Reynsla á sviði öryggis- og viðhaldsstjórnunar er æskileg 
• Reynsla af gæða- og umhverfisstjórnun er æskileg
• Tæknimenntun á rafmagns- eða vélasviði er kostur 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti  
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI

VERKFRÆÐINGAR
Verkfræðingar óskast til starfa við framkvæmdir bæði á Íslandi og á Grænlandi. Umsækjendur 

þurfa að hafa verkfræðimenntun og reynslu úr byggingariðnaði. Sjálfstæð vinnubrögð og 

frumkvæði eru skilyrði. 

 

TRÉSMIÐIR
Trésmiðir  óskast til starfa við verkefni á Grænlandi og Íslandi. Gerð er krafa um sveinsbréf 

eða mikla reynslu og vönduð vinnubrögð.

BÍLSTJÓRAR
Ístak óskar eftir að ráða bílstjóra til starfa við framkvæmdir á Íslandi. Gerð er krafa um 

meirapróf og reynslu af svipuðum störfum.

TÆKJASTJÓRNENDUR
Tækjastjórnendur óskast til starfa hjá Ístaki. Um er að ræða störf á Íslandi. Umsækjendur þurfa 

að hafa gild vinnuvélaréttindi og reynslu af tækjastjórnun.

VÉLVIRKJAR / BIFVÉLAVIRKJAR
Ístak í Noregi leitar að vélvirkjum og/eða bifvélavirkjum til starfa við verkefni Ístaks í Noregi. 

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

úthaldakerfi. Reynsla af stærri tækjum og raf- og vökvakerfum er kostur.

Umsækjendur þurfa að vera reglusamir og stundvísir, hafa góða samskiptahæfileika 
og vinna vel í hópi. Ístak býður gott og öruggt vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og 
spennandi verkefni. 

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

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

Blönduósbær
BLÖNDUSKÓLI

Staða aðstoðarskólastjóra við Blönduskóla  
er laus til umsóknar. 

Leitað er að vel menntuðum og hæfum einstaklingi 
sem er tilbúinn til að taka þátt í að stjórna og leiða 

farsælt skólastarf.

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri vinna saman að stjórnun 
og faglegri stefnumótun skólans samkvæmt skólastefnu 
Blönduóssbæjar og aðalnámskrá grunnskóla. Aðstoðar-
skólastjóri er staðgengill skólastjóra. Meðal daglegra starfa 
aðstoðarskólastjóra er skipulagning vegna forfalla, umsjón 
með tölvu kosti skólans og samskipti við tölvuumsjónarmann, 
umsjón með heimasíðu, skipulagning vegna mötuneytis og 
innkaup á ritföngum og námsgögnum. Blönduskóli er rót-
gróinn skóli með um 120 nemendur í 1.-10. bekk. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Kennarapróf og fjölbreytt kennslureynsla  

á grunnskólastigi
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði  

stjórnunar æskileg
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar
• Samstarfsvilji og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð ritfærni og tölvukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá skal skila til skólastjóra Blönduskóla. 

Heimilisfang Blönduskóla er:  
Blönduskóli, v/Húnabraut, 540 Blönduós. 

Netfang skólastjóra er: thorhalla@blonduskoli.is

Starfið er laust frá 1. ágúst 2016. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Þórhalla Guðbjarts dóttir 
skólastjóri  (thorhalla@blonduskoli.is) í síma 452 4147. 

 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær 
óskar eftir arkitekt eða skipulagsfræðingi

Arkitekt vinnur við afgreiðslu deiliskipulagsmála í samráði við skipulagsstjóra, veitir upplýsingar um skipulagsmál, 
skipulagsskilmála, svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Hann vinnur jafnframt við deiliskipulagstillögur, 
grenndarkynningar og umsagnir, annast bréfaskipti og skjalavistun í skipulagsmálum.                     

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

Umsóknarfrestur er til og með  6. júní  2016.

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

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf  Bs, arkitekt, skipulagsfræðingur  
 eða önnur menntun sem nýtist í starfi sbr. 7. gr.  
 skipulagslaga nr. 123/2010
•	 Góð almenn menntun í skipulags- og byggingarmálum
•	 Góð þekking og færni í Autocat teiknikerfi
•	 Góð almenn tölvukunnátta og góð þekking á   
 teikniforritum og öðrum forritum sem nýtast í starfi
•	 Þekking í skjalavistunarkerfinu
•	 Færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni
•	 Sjálfstæði í vinnubrögðum og samviskusemi
•	 Þjónustulipurð og nákvæmni í vinnubrögðum

Helstu verkefni
•	 Vinnur gangnaöflun og kynningargögn til   
 undirbúnings funda í skipulagsmálum.
•	 Vinnur við grenndarkynningar og önnur tilfallandi  
 störf deildarinnar.
•	 Vinnur við gerð aðal-, deili og hverfaskipulag.
•	 Ritar fundargerðir á deildinni og annast frágang  
 þeirra í samvinnu við skipulagsstjóra.
•	 Vinnur við ritun bréfa um skipulagsmál og   
 útsendingu þeirra.
•	 Vinnur við mála- og skjalakerfi.
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

Erum við að leita að þér?

BÓKARI Á FJÁRMÁLASVIÐ 365
365 leitar að bókara á fjármálasvið fyrirtækisins. Helstu þættir starfsins:

Skráning reikninga, skönnun og rafrænir
Eftirfylgni með samþykkt reikninga
Bókun inn-og útborgana
Aðrar almennar bókanir og innlestur
Afstemmingar í fjárhag, lánardrottnum og 
viðskiptamönnum 
Aðstoð við launavinnslu

Fyrirspurnir um starfið sendist á fjarmal@365.is
Vinsamlegast sækið um starfið í gegnum vefinn okkar: 
365.is, undir Laus Störf. 
Umsóknarfrestur er til 28.maí nk. 
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Við bjóðum nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum sem ráða sig til starfa á 
Landspítala að taka þátt í starfsþróunarári LSH. Markmið starfsþróunar- 
ársins er m.a. að auka öryggi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi  
og efla faglegar áherslur og fjölbreytni í hjúkrun. 

Samhliða starfinu er boðið upp á skipulagða aðlögun að starfi og 
starfsþróun t.d. í formi fyrirlestra, vinnusmiðja, umræðufunda, 
hermiþjálfunar ásamt stuðningi og ráðgjöf.

STARFSÞRÓUNARÁR LSH 2016-2017

Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar

Viltu kynna þér hvort að augnlækningar komi til greina sem framtíðar- 
starf?  Hér er starf sem hentar vel þeim sem hafa áhuga á sérfræðinámi í 
augnlækningum. Starfsnámið er til 6-24 mánaða eða eftir samkomulagi.

Starfið hentar einnig verðandi heilsugæslulæknum sem vilja afla sér 
viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum. Hlutastarf kemur til greina 
fyrir lækna í sérnámi í heilsugæslu, tauga- eða bráðalækningum sem 
vilja kynna sér augnlækningar í tengslum við sérnám í þessum greinum. 

NÁMSSTAÐA DEILDARLÆKNIS

Augnlækningar

LANDSPÍTALI ... ÞÚ Í LIÐIÐ!

Laust er til umsóknar hlutastarf sérfræðilæknis í meltingarlækningum á 
lyflækningasviði Landspítala. Við meltingarlækningar starfa 8 sérfræði-
læknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir. 

Við sækjumst eftir sérfræðilækni með breiða þekkingu og reynslu í 
almennum lyflækningum og meltingarlækningum. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Meltingalækningar

Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan hjúkrunarfræðing með 
brennandi áhuga á hjúkrun hjartasjúklinga, stjórnun ásamt gæða- og 
umbótastarfi. 

Hjartadeildin er 34 rúma legudeild og er eina sérhæfða hjartadeildin á 
landinu. Þar starfar öflugur og áhugasamur hópur hjúkrunarfræðinga 
og sjúkraliða. Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita 
góða einstaklingshæfða aðlögun. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Hjartadeild

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Verkefnastjóri snjallborgarþróunar

 Skrifstofa þjónustu og reksturs

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

Inngangur
Reykjavíkurborg hefur lagt fram markmið um að tileinka sér vinnubrögð snjallborga (Smart Cities) og innleiða nokkur snjallborgarverkefni 
í tilraunaskyni. Snjallborgir nota upplýsingatækni, samskipta- og fjarskiptatækni til að bæta lífsgæði borgarbúa á sjálfbæran hátt.
Skrifstofa þjónustu og reksturs leitar eftir verkefnastjóra snjallborgarþróunar. Verkefnastjóranum er m.a. ætlað að vinna að framgangi 
snjallborgarverkefna innan og utan borgarinnar, halda utan um samstarf þeim tengdum, móta verkferla og fyrirkomulag varðandi utan-
umhald og framþróun. Starfið gerir m.a. kröfur um frjóa hugsun, mikil samskipti við innlenda og erlenda aðila, framsýni og góða ensku- 
og íslenskukunnáttu.
Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yfirumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar, sérstaklega rafrænni þjónustu og 
þjónustu í framlínu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, skjalasafni Ráðhúss og skjalaveri á Höfðatorgi sem og 
upplýsingatæknimálum borgarinnar með tilheyrandi rekstri tölvubúnaðar, tæknilegu þróunarstarfi og hugbúnaðarþróun. Skrifstofan ber 
ennfremur ábyrgð á rekstri Ráðhúss, Höfðatorgs, Höfða sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs.

Um er að ræða tímabundið starf til 6 mánaða með möguleika á framlengingu. Starfshlutfallið er 100%.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Reykjavíkurborg.

Nánari upplýsingar veita Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri Skrifstofu þjónustu og reksturs í netfangi oskar.j.sandholt@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní. Umsækjendur skulu sækja um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf

Helstu verkefni eru:
• Utanumhald og framþróun snjallborgarverkefna.
• Framsetning á efni og gögnum, bæði tölulegum og á textaformi, á 

ensku og íslensku.
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila. 
• Samvinna við svið og skrifstofur Reykjavíkurborgar.
• Önnur dagleg verkefni sem tilheyra skrifstofunni.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Færni í framsetningu upplýsinga.
• Mikil færni í ensku, talaðri og ritaðri.
• Þekking og áhugi á tækni og tækniþróun er æskileg.
• Þekking og reynsla af Evrópuverkefnum og/eða regluverki 
 Evrópusambandsins er æskileg
• Mjög góð samskiptahæfni og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná árangri 
 í starfi.

Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjórum fyrir: 

• Leikskólann Álfheima  
• Leikskólann Brimver/Æskukot 

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnendum með 
leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu. Í sveitarfélaginu 
búa rúmlega 8 þúsund manns, lögð er áhersla á eflingu skóla- 
starfs, snemmtæka íhlutun, gott samstarf skóla, skólastiga,  
foreldra og helstu fagaðila sem koma að málefnum barnanna. 

Meginverkefni: 
• Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og rekstri 

skólans
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal annars 

mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnámskrá leikskóla

Menntun og færnikröfur: 
• Leikskólakennararéttindi áskilin
• Menntun og reynsla í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,  
sími 480-1900, 852-3918 og Áhugasamir geta sent umsóknir á  
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði  
Árborgar v/leikskólastjóra, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 6. júní 2016. 

Störfin henta jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamn-
ingi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

Kraftvélar óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 3. júní á netfangið dora@kraftvelar.is, merkt því starfi sem sótt er um.
Öllum umsóknum verður svarað.

Sölufulltrúi vinnuvéla og byggingakrana
Um er að ræða krefjandi starf sem felur í sér sölu á vinnuvélum og 
byggingakrönum, heimsóknir til viðskiptavina um land allt ásamt samninga- og 
tilboðsgerð. Umsækjandi þarf að hafa reynslu af sölustörfum og væri æskilegt ef 
grunnþekking á vinnuvélum væri til staðar. Umsækjandi þarf að vera framsækinn, 
áreiðanlegur, ósérhlífinn og hafa getu til að skipuleggja starf sitt og vinna sjálfstætt. 
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Innkaupastjóri í varahlutaverslun
Óskum eftir innkaupastjóra í varahlutaverslun. Umsækjandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur 
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að umsækjandi hafi starfsreynslu af 
sambærilegu starfi og sé einnig með gott vald á íslensku og ensku í rituðu og 
töluðu máli.

Viðgerðarmenn á verkstæði
Óskum eftir vönum viðgerðarmönnum í viðgerðir og þjónustu tækja. 
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum 
og vera vanur almennum viðgerðum. Kraftvélar þjónusta fjölbreytt úrval 
tækja og leitumst eftir fleiri en einum umsækjanda á þjónustuverkstæði 
okkar. Óskum eftir vélvirkjum, bifvélavirkjum, rafvirkjum eða annari 
sambærilegri menntun.

Ábyrgðarfulltrúi (Claim)
Óskum eftir ábyrgðarfulltrúa til þess að halda utan um ábyrgðarmál 
vörumerkjanna okkar. Umsækjandi þarf að hafa grunnþekkingu á viðgerðum 
og vera vel að sér í notkun tölvukerfa. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á 
íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Bókari
Óskum eftir löggildum bókara í almenn bókunarstörf og afstemmingar. 
Í boði er bæði hlutastarf eða fullt starf.

Markaðsfulltrúi í hlutastarf
Óskum eftir markaðsfulltrúa í hlutastarf – áhugarvert starf fyrir námsmenn. 
Um er að ræða hlutastarf með sveigjanlegum vinnutímum. Markaðsfulltrúi 
heyrir beint undir markaðsstjóra og aðstoðar við hönnun auglýsinga, efni á 
heimasíðu fyrirtækisins og efni á samfélagsmiðla.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is



MÓTTÖKUSTJÓRI
Við leitum að öflugum og lausnamiðuðum leiðtoga með 
góða samskiptahæfni til að sinna fjölbreyttum verkefnum. 
Reynsla af hótelstörfum og/eða stjórnun og starfsmanna-
málum er æskileg.

RÆSTINGASTJÓRI
Við leitum að ábyrgðarfullum aðila til að hafa umsjón með 
og skipuleggja ræstingar. Þarf að hafa gott vald á íslensku 
og ensku — og helst reynslu af hótelstörfum og ræstingum
og/eða stjórnun og starfsmannamálum.

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA
Umsjónarmaður fasteigna ber ábyrgð á viðhaldi hótelsins, 
pöntunum og lagerstýringu varahluta og þarf að hafa góða 
tækniþekkingu. Réttur aðili er laghentur þúsundþjala-
smiður sem getur unnið vel með öðru fólki.

STARFSFÓLK Í MÓTTÖKU
Starfsfólk móttöku ber ábyrgð á að gestir fái framúr-
skarandi þjónustu og mæti velvild og glaðlegu viðmóti. 
Tungumálakunnátta, reynsla af hótelstörfum, þekking 
á ferðamálum og umhverfi Suðurnesja eru allt kostir.

HERBERGJAÞRIF
Við leitum að jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til 
að tryggja að hótelið sé hreinlegt og uppfylli kröfur gesta. 
Í starfinu felst meðal annars þrif á herbergjum 
og almenningssvæðum hótelsins.

Sæktu um á www.basehotel.is.
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2016.

Við köllum eftir
liðsauka á nýtt hótel

Vilt þú vera hluti af skemmtilegu og kraftmiklu teymi á spennandi og krefjandi 
vinnustað? Nýtt og glæsilegt 120 herbergja lággjaldahótel í eigu Títans fjárfestingar-
félags verður opnað á Suðurnesjum í sumar. Við leitum að drífandi einstaklingum 
með metnað til að skila góðu starfi í skemmtilegu starfsumhverfi. 

Vilt þú vinna á beisinu?
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Álafoss óskar eftir þjónustulunduðum, stundvísum 
og reyklausum helgarstarfsmanni í verslanir sínar 
í Mosfellsbæ og á Laugavegi. 
Góð íslensku- og ensku kunnátta skilyrði. 

Umsóknir skilast á atvinnaalafoss@gmail.com 
fyrir 24. maí 2016.

ELSKARÐU AÐ ÞRÍFA? 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

AÞ-Þrif leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf: 

■  Almenn þrif   ■  Gluggaþvott
■  Iðnaðarþrif  ■  Þrif á Keflavíkurflugvelli

Óskum eftir stundvísum og drífandi aðilum 
á aldrinum 20–40 ára með bílpróf og hreint 
sakavottorð. 

Verða að vera íslensku- og/eða enskumælandi.

Áhugasamir sæki um á www.ath-thrif.is 
eða sendi umsókn á gerda@ath-thrif.is

DO YOU LOVE CLEANING? 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

AÞ-Þrif wants to hire for: 

■  General cleaning ■  Window cleaning
■  Building cleaning ■  Cleaning at Keflavík Airport

We need punctual and efficient individuals, 
between the age of 20–40 years old with driving 
license and no criminal record. 

Must speak icelandic or english.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Samband Íslenskra Sparisjóða leitar að 
verkefnastjóra með aðsetur á Akureyri. 

• Umsjón sameiginlegra verkefna   
 sparisjóðanna s.s. skipulagning á   
 þjónustuþáttum og markaðsstarfi.

• Stjórnun og áætlanagerð sambandsins   
 og tengdra félaga.

• Greining á ytra og innra umhverfi,   
 kostnaðarmat og samningagerð.

• Umsjón með upplýsingatækniverk-
 efnum, innleiðingu, þróun og öryggi.

• Önnur tilfallandi verkefni. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni   
 og hagnýtingu hennar.

• Þekking á bókhaldi og reikningshaldi er  
 kostur.

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir   
 álagi.

• Frumkvæði og frjótt ímyndunarafl.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016.

Nánari upplýsingar veita:

Jón Ingvi Árnason s. 4609414, joningvi@spsh.is 
Jón Sigtryggsson S. 4646231, jons@spthin.is

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá óskast send til jonst@sisp.is

Að Sambandi Íslenskra Sparisjóða koma starfandi 
sparisjóðir á hverjum tíma og sér sambandið um 
sameiginleg mál og hagsmunagæslu þeirra.

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

Helstu verkefni:
• Leiðandi í verkefnum á sviði viðskipta- 

greindar (BI)
• Þarfagreining og framsetning gagna
• Innleiðing og þátttaka í rekstri á SharePoint
• Verkefnastýring smærri verkefna
• Notendaþjónusta eftir þörfum
• Tilfallandi verkefni í upplýsingatæknideild
 

Hjá upplýsingatæknideild Olís starfa 6 manns. 
Verkefni deildarinnar eru mjög fjölbreytt og unnið 
er eftir skýrri framtíðarsýn fyrirtækisins í upp- 
lýsingatæknimálum. 
Helstu kerfi sem unnið er við eru Dynamics NAV, 
LS Retail, Microsoft Power BI, Dynamics CRM og 
Microsoft O�ce.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, viðskipta-
 fræði eða sambærileg menntun/reynsla
• Þekking á Microsoft kerfum og umhverfi
• Reynsla af notkun gagnagrunna nauðsynleg
• Reynsla af greiningarvinnu og úrvinnslu 

gagna æskileg
• Forritunarþekking kostur
• Þekking á Dynamics NAV kostur

Umsóknir sendist í tölvupósti til starfsmanna- 
stjóra Olís, Ragnheiðar Bjarkar, rbg@olis.is, merkt 
UT Sérfræðingur. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí.

SÉRFRÆÐINGUR 
Í UPPLÝSINGATÆKNI
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Matráður óskast.
Auglýsum eftir góðum matráði til að sjá um 30 manna mötu-
neyti í morgunkaffi og hádegismat.  75 – 80% starf.  

Umsóknir skal senda á atvinna@ttsi.is 
 fyrir 31. maí næstkomandi.

Starfsþjálfun – þrjár stöður
Utanríkisráðuneytið – þróunarsamvinnuskrifstofa 
(ÞSS) auglýsir eftir ungum háskólanemum sem hafa 
áhuga á 4 mánaða starfsþjálfun í tengslum við verkefni 
á sviði þróunarsamvinnu í þremur samstarfs löndum 
Íslands. Starfstími á vettvangi er frá 16. ágúst til 15. 
desember. Markmið starfsþjálfunarinnar er að gefa 
ungum háskólanemum færi á að kynnast störfum á 
sviði þróunarsamvinnu. Starfsþjálfunin er ætluð ungu 
fólki sem hefur lokið námi á síðustu þremur árum.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið BA, BSc eða sam-
bærilega gráðu. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði, 
góð tölvukunnátta og undirstöðuþekking í aðferða-
fræði. Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð, 
áreiðan leika og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Þekking á þróunarmálum, þróunarstarfi og afrískri 
menningu er ákjósanleg. Umsækjendur verða að hafa 
ökuréttindi.

Starfsþjálfunin er launuð og þiggja starfsnemar 
laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags 
háskóla menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. 

Verkefni starfsnema í Malaví:
Starfsnemi í Malaví tekur virkan þátt í vinnu við 
vöktun  og eftirfylgni verkefna og skýrslugerð í því 
sambandi. Jafnframt er ráðgert að starfsneminn taki 
þátt í vinnu vegna undirbúnings nýrra verkefna. Góð 
kunnátta og reynsla í notkun SPSS og Excel er skilyrði. 

Verkefni starfsnema í Mósambík:
Helstu verkefni eru þátttaka í eftirliti og vöktun á 
verkefnum ÞSS í Mósambík, sem eru á sviði fiski-
mála, vatns- og hreinlætismála og jafnréttismála. Auk 
þess tilfallandi verkefni á sendiskrifstofu. Kunnátta í 
portúgölsku eða spænsku er nauðsynleg.

Verkefni starfsnema í Úganda:
Starfsnemi í Úganda verður að hafa fræðilegan grunn 
um leikskólastig. Starfið krefst rannsóknargetu í því 
augnamiði að leggja grunn að leikskólastefnu tveggja 
samstarfshéraða í náinni samvinnu við heimafólk og 
stefnu stjórnvalda. 

Umsóknir skulu hafa borist þróunarsamvinnu-
skrifstofu utanríkisráðuneytisins fyrir 6. júní nk.

Rauðarárstíg 27
105 Reykjavík 
Sími: 5458980
Netfang: iceida@iceida.is

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Hannes Hauksson í síma 
545-9900 (hannes.hauksson@utn.stjr.is).



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  21. maí 2016 11

Þeir sam hafa áhuga vinsamlegast ha�ð samband við Stein 
Leó í síma 860-2054 eða í steinn@raekto.is.

Óskum eftir að ráða menn til starfa með meirapróf og/eða 
vinnuvélaréttindi við jarðboranir. Unnið er á 12 tíma vöktum 
7 daga í senn og 7 dagar í vaktafríi.

Tern Systems provides mission critical Air Traffic 
Management solutions for customers in Europe, 
Africa and Asia.

For further information contact Tómas Davíð 
Þorsteinsson, Director of Administration of Tern 
Systems, on 525-0500 or at tomas@tern.is. All 
applications shall be sent to jobs@tern.is before 
June 10th.

For information on other job vacancies see 
www.tern.is/news/jobs.

TECHNICAL WRITER 
Minimum qualifications include:

|||  BA/BS degree or equivalent practical  
 experience,
|||   excellent computer skills,
|||  excellent communication and writing  
 skills in English,
|||  3+ years direct work experience as a  
 Technical Writer.

Preferred qualifications include:

|||  experience in software product  
 development,
|||  experience with documentation  
 management,
|||  experience with Linux environments,
|||  ability to work independently in a  
 dynamic environment.

You have 
been cleared 
for takeoff!

We are taking on additional 
international projects and seek 
motivated and skilled 
individuals on both domestic 
and foreign projects, for the 
following position:

Sölumaður hjá FELDI glæsiverslun & verkstæði

Við leitum að

www.feldur.is

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið eru eingöngu veittar hjá STRÁ

framúrskarandi þjónustuliprum sölumanni til starfa hjá einni af glæsilegri
sérverslunum landsins. Vöruval hjá FELDI er aðallega vandaður skinnfatnaður, sjá nánar

.

felst í móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágangi sölu auk annarra
hefðbundinna verslunarstarfa s.s. framsetningu vöru, tiltekt pantana og öðrum tilfallandi
daglegum störfum.

eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sölustörfum og áhuga á
skinnfatnaði. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, jákvæðni, glaðlyndi og þjónustulipurð.
Viðkomandi þurfa að hafa góða enskukunnáttu og vera áhugasamir um tískustrauma á
sviði kven- og herrafatnaðar auk þess að hafa gott auga fyrir litasamsetningu. Leitað er að
traustum og reglusömum aðila, sem vill láta gott af sér leiða í þægilegu og traustu
starfsumhverfi.

er til og með 31. maí nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Um
framtíðarstarf er að ræða, en vinnutíminn er frá kl.10-18 alla virka daga. Vinsamlega
sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031,
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

FORSTÖÐUMAÐUR 
SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐS
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN LEIÐTOGA Í STARF  
FORSTÖÐUMANNS SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐS.  
Forstöðumaður ber ábyrgð á öllum rekstri sviðsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
Undir sölu- og markaðssvið falla öll sölu- og markaðsmál innanlands sem utan, stöðvarekstur á fjórum 
stöðum innanlands, vefmál, fríhöfn, þjónustuver og markaðsdeild ásamt áætlunar- og tekjustýringardeild.  
Samtals eru starfsmenn sviðsins um 80 talsins.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
1. JÚNÍ 2016

• Umsókn, ásamt ferilskrá, óskast fyllt út á vef 
félagsins www.flugfelag.is/upplysingar/mannauður, 
fyrir 1. júní 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir 
mannauðsstjóri, ingig@flugfelag.is

STARFIÐ

HÆFNISKRÖFUR

FLUGFELAG.IS
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• Daglegur rekstur sölu- og markaðssviðs
• Yfirumsjón með starfsmannamálum sviðsins og upplýsingamiðlun
• Yfirumsjón með auglýsingamálum og kynningarstarfsemi
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Vöruþróun
• Samningagerð
• Fargjaldaútreikningar og verðlagning
• Stefnumótun og áætlunargerð

• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða
• Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking á sölu- og markaðsmálum
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Jákvætt hugarfar og leikni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, norðurlandamál er kostur
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SMIÐIR
Óskum eftir að ráða vana smiði til starfa við uppslátt.

Framtíðarvinna.

Upplýsingar veitir Sölvi 
í síma 693-7305 og solvi@bygg.is

KRANAMENN
Óskum eftir að ráða vanan mann  

til starfa á byggingarkrönum. 
Framtíðarvinna.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000

Leikskólakennarar óskast
Borgarbyggð óskar eftir leikskólakennurum í eftirfarandi 
leikskóla frá hausti 2016
 
Hnoðraból, Reykholtsdal - www.hnodrabol.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir í síma 
433 7180/862 0064. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið sjofn@borgarbyggd.is
 
Klettaborg, Borgarnesi - www.klettaborg.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Baldursdóttir í síma 
433 7160/860 8588. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið steinunn@borgarbyggd.is
 
Ugluklett, Borgarnesi - www.ugluklettur.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Kristín Gísladóttir í síma 
899 2198. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kristing@borgarbyggd.is
 
Óskað er eftir leikskólakennurum sem eru tilbúnir að taka 
þátt í virku og skapandi skólastarfi, geta sýnt frumkvæði, 
sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum. Leikskólar 
Borgarbyggðar starfa eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í 
Mér/The Leader in Me. 

Nánari upplýsingar um fjölbreytt starf leikskólanna er að 
finna á heimasíðum þeirra. Veturinn 2016-2017 verður unnið 
að þróunarverkefni um nýsköpunarmennt í samstarfi við 
grunnskóla í Borgarbyggð.

Aðilar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og 
Launanefnd sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.
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Skipulags– og byggingarfulltrúi
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf  

skipulags– og byggingarfulltrúa Borgarbyggðar.

Meðal verkefna er yfirferð og frágangur gagna vegna 
umsókna um byggingarleyfi, yfirferð og gerð skipulags- 
uppdrátta og önnur verkefni sem viðkomandi er falið af 
sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs eða sem falla undir 
verksvið skipulags- og byggingarfulltrúa.

Menntunar og hæfniskröfur eru háskólamenntun sem 
uppfyllir skilyrði 7. gr. skipulagslaga nr.123/2010 þ.e. arkitekt, 
byggingarfræðingur, landslagsarkitekt, tæknifræðingur, 
verkfræðingur eða skipulagsfræðingur svo og löggildingu 
sem hönnuður í samræmi við 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.  

Þekking og reynsla  af skipulags-og byggingarmálum, þ.m.t. 
skipulagsgerð og lagaumhverfi er æskileg svo og frum-
kvæði, skipulagshæfni og góðir samskiptahæfileikar. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.   
Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2016.   

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún S. Hilmisdóttir  í síma 
433 7100.  Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsókn- 
um á netfangið gudrunh@borgarbyggd.is.  Með umsókn 
þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni 
í starfið. 

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Við leitum að drífandi og jákvæðum  
starfsmanni með áhuga á ullariðnaði,  

í prjónasal í verk- smiðju okkar að  
Ármúl 31, 108 Reykjavík.

Umsóknir sendist á saeunn@varma.is fyrir 27.maí.

Starfssvið:
•	 Rekstur, forritun og viðhald prjónavela

Menntun:
•	 Nám í vélvirkjun, rafeindavirkjun eða  
 sambærilegum iðngreinum er kostur.

Starfsreynsla:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum og vinnu við fram 
 leiðsluvélar

Hæfniskröfur:
•	 Metnaður, drifkraftur og áreiðanleiki
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	og	geta	unnið	 
 sjálfstætt.
•	 Góðir	samskiptahæfileikar
•	 Tölvu-	og	enskukunnatta.	 

Glófi	ehf	er	stærsti	framleiðandi	á	prjóna-	og	mokkavöru	á	
Íslandi.	Aðalvörumerki	fyrirtækisins	er	VARMA	the	warmth	
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar 
og	vandaðar	prjóna-	og	mokkavörur.	Öll	framleiðsla	fer	fram	
á	Íslandi.	Umsvif	fyrirtækisins	eru	í	stöðugri	aukningu	og	og	
leitum við því að einstakling sem hefur áhuga og metnað til að 
taka	þátt	í	uppbyggingu	á	þessu	gamalgróna	vörumerki.	 
Sjá	einnig	www.varma.is	og	á	Facebook	undir	VARMA	the	
warmth	of	Iceland

Meðal fyrirliggjandi verkefna er hönnun ra�erfa
nýs Landsspítala.
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Keahótel ehf óska e�ir að ráða starfsfólk í fullt starf í 
gestamóttöku á Hótel Borg og Apótek Hótel. 

Um er að ræða framtíðarstörf.

Starfssvið er m.a.: Bókanir, innritun, 
upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

 Unnið er e�ir vaktarfyrirkomulagi.

Við óskum e�ir starfskra�i sem hefur:

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
GESTAMÓTTÖKU

- Ríka þjónustulund

- Góða samskiptahæfni

- Mjög góða íslensku- og ensku-

   kunnáttu í töluðu og rituðu máli

- Góða almenna tölvukunnáttu

- Þekking á Navision kostur

- Sjálfstæði og metnaður til 

   að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus, 25 
ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

rakel@keahotels.is 

Umsjónarkennari í 4. bekk- Ölduselsskóli

Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennara í 
4.bekk næsta skólaár.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda í samráði við  
 skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra. 
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum  
 og samstarfsmönnum. 
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við  
 foreldra og annað fagfólk. 

Hæfniskröfur
• Leyfisbréf grunnskólakennara. 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum. 
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
• Faglegur metnaður. 
• Áhugi á að starfa í skapandi og  
 metnaðarfullu umhverfi.
• Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarféla-
ga og Kennarasambands Íslands Félags grunnskólakennara
Umsóknarfrestur er til og með 27.5.2016 og skal umsóknum 
skilað á vef Reykjavíkurborgar http://reykjavik.is/laus-
storf?starf=00000411 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórsson í 
síma 4117470 og tölvupósti borkurv@rvkskolar.is

Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli með um 460 nemendur í 1. til 10. 
bekk. Einkunnarorð skólans eru færni, virðing og metnaður. Lögð er áhersla á 
að starfsmenn og nemendur leitist við að sýna metnað í starfi og geri kröfur 
til sjálfra sín, leitist við að bæta færni sína á sem flestum sviðum og beri 
virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfinu. Skólinn státar af öflugri kennslu  í 
bóklegum og verklegum greinum. Vinna í skólanum byggir á mikilli samvinnu 
kennara með það að markmiði að halda úti metnaðarfullu skólastarfi án 
aðgreiningar. Þá starfar skólinn eftir eineltisáætlun Olweusar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Er þjónusta þitt fag ?

Verslunin GEGNUM GLERIÐ

Við leitum að

Umsóknarfrestur
stra@stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

óskar eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann
til að sinna sölustörfum í versluninni.

listrænum og smekklegum einstaklingi, sem er flinkur að stilla upp vöru,
laginn við að pakka inn gjafavöru, áhugasamur um handlist á heimsvísu og hefur gaman
af að þjónusta viðskiptavini verslunarinnar með bros á vör.

er til og með 1. júni nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst.
Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til . Þeir sem eiga umsóknir
fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

GEGNUM GLERIÐ
VERSLUN FAGURKERANS

Staða leikskólastjóra við leikskólann Bæjarból í 
Garðabæ er laus til umsóknar. Leikskólinn er fimm 
deilda og vinnur eftir viðmiðum heilsustefnunnar, árið 
2010 fékk hann viðurkenningu sem Heilsuleikskóli. 
Einkunnarorð leikskólans eru  lífsleikni, agi og 
lífsgleði. Bæjarból er leikskóli á grænni grein. 
Leitað er að leikskólastjóra til að leiða skólastarfið í 
samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn. 
Leikskólastjóri tekur einnig þátt í að móta 
skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og 
framsýnum hætti í samvinnu við skólaskrifstofu 
Garðabæjar.

Helstu verkefni:
 • Að vera faglegur leiðtogi
 • Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á 
  starfi leikskólans, stjórna daglegri starf-
  semi hans og hafa forgöngu um mótun og 
  framgang stefnu leikskólans
 • Að vinna náið með starfsfólki að því að 
  skapa frjótt námsumhverfi þar sem 
  vellíðan er tryggð og styrkleikar hvers og 
  eins fá að njóta sín

Menntunar og hæfniskröfur:
 • Leikskólakennaramenntun
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af stjórnun og rekstri skólamála
 • Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
 • Góðir skipulagshæfileikar og vilji til að leita 
  nýrra leiða í skólastarfi
 • Sveigjanleiki og framsýni
 • Hæfni í samskiptum

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, reynslu sem stjórnanda 
og þau verkefni sem hann hefur unnið og lýsa færni 
hans til að sinna starfi leikskólastjóra. 
Umsækjandi þarf einnig að skila greinargerð með 
hugmyndum sínum um starfið og hvernig hann sér 
Bæjarból þróast í skólasamfélagi Garðabæjar undir 
sinni stjórn.

Staðan er laus samkvæmt samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2016. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldóra 
Pétursdóttir verkefnastjóri, netfang 
halldorapet@gardabaer.is eða í síma 525 8500 og 
Margrét Björk Svavarsdóttir forstöðumaður 
fræðslu- og menningarsviðs, netfang 
margretsv@gardabaer.is eða í síma 525 8500. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um rafrænt á 
ráðningavef Garðabæjar www.gardabaer.is.

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

LEIKSKÓLINN BÆJARBÓL

LEIKSKÓLASTJÓRI
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Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, 
næturvaktir og sumarafleysingar.  
 
Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema. 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is 

Hjúkrunarfræðingar óskast á Eir hjúkrunarheimili - næturvaktir
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi á næturvaktir. 

Getum einnig boðið hjúkrunar- og læknanemum störf í sumar.

Nánari upplýsingar veita,
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700 
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. við miðstöð skólaþróunar Háskólinn á Akureyri Akureyri 201605/735
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201605/734
Íslenskukennari Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201605/733
Sérfræðilæknir í meltingalækn. LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201605/732
Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar LSH, starfsþróunarár Reykjavík 201605/731
Aðstoðardeildarstjóri LSH, hjartadeild Reykjavík 201605/730
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngudeild augnlækn. Reykjavík 201605/729
Námsstaða deildarlæknis LSH, augndeild Reykjavík 201605/728
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201605/727
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201605/726
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201605/725
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201605/724
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201605/723
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþing 201605/722
Starfsþjálfun, þrjár stöður UTN, þróunarsamvinnuskrifstofa Ug-Mal-Moz 201605/721
Starfsmaður við ræstingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201605/720
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201605/719
Lögfræðingar Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201605/718
Ritari Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201605/717
Réttindagæslumaður fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Austurland 201605/716
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201605/715
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201605/714

Rafeindavirki 
Rafvirki

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög 

fjölbreytta prentvinnslu. 
Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

u u u u

Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða 
rafvirkja til starfa sem fyrst í tæknideild 

okkar. Starfið felst í uppsetningu og 
viðhaldi tækjabúnaðar og annari almennri 

tæknivinnu. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 
Starfið er í tæknideild Ísafoldarprentsmiðju 

og fellur undir tæknistjóra.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar 
Hilmarsson tæknistjóri í GSM 664 0304.  
Óskir um frekari upplýsingar og umsóknir 
skulu sendar á netfangið gunnar@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 27. maí 2016.

Fagstjóri meistaranáms
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum 
einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra á sviði 
haf- og strandsvæða stjórnunar. Við Háskólasetrið 
er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á 
meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun 
(Coastal and Marine Management) í samstarfi við 
Háskólann á Akureyri, með um 40-50 virka 
meistaranema. 

Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og 
rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri 
til að sýna frumkvæði með það að markmiði að 
skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir 
alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri er leiðandi á 
sínu sviði í samstarfi Háskólasetursins og atvinnulífs. 
Hann skipuleggur kennslu, viðheldur tengslum við 
samstarfsaðila námsins og forleiðbeinir nemendum 
í meistaraprófsritgerðum. Starfið krefst mikillar 
skipulagshæfni, faglegra vinnubragða og vilja 
til að veita frábæra þjónustu. Fagstjóri þarf að 
fylgjast vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í 
nánu samstarfi við leiðbeinendur og þarf til þess 
að hafa góða faglega yfirsýn sem og þekkingu 
á helstu rannsóknaraðferðum í umhverfis- og 
auðlindastjórnun. Til greina kemur að fagstjórinn 
taki að sér kennslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknar-

reynsla á viðeigandi sviði
• Meistarapróf eða doktorspróf
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í 

íslensku er mjög æskileg

Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf á haustmisseri 2016. 
Upplýsingar veitir Peter Weiss, forstöðumaður, 
í síma 450 3045 eða weiss@uw.is

Umsóknir með ritaskrá og skrá yfir kennslureynslu, ef við á, 
sendist á Háskólasetur Vestfjarða og í tölvupósti á 
weiss@uw.is. Umsóknarfrestur er til og með 14.06.2016.

www.uw.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða skólastjóra 
Kársnesskóla í Kópavogi 

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til 
að skipuleggja krefjandi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og 
skólayfirvöld.
Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
•	 Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði  
 uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra greina  
 skilyrði. 
•	 Reynsla af stjórnun og rekstri skóla skilyrði
•	 Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum   
 samskiptum skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar undir 
auglýst störf. 

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

Kársnesskóli er heildstæður grunnskóli 

í vesturbæ Kópavogs. Í skólanum eru 

570 nemendur í 1. til 10. bekk og 85 

vel menntaðir og hæfir starfsmenn. 

Kársnesskóli er í tveimur byggingum; 

1.-4. bekkur við Skólagerði og 5.-10. 

bekkur við Vallargerði. Við skólann 

er starfrækt Dægradvöl fyrir yngstu 

börnin, staðsett  í íþróttahúsi skólans 

við Holtagerði.

Kársnesskóli er þekktur fyrir öflugt 

sönglíf og kórastarf. Kársnesskóli 

starfar eftir uppeldisstefnu sem nefnd 

er Uppeldi til ábyrgðar. Unnið er að 

spjaldtölvuvæðingu skólans í samræmi 

við stefnu Kópavogsbæjar. 

Gildi skólans eru virðing, þekking, 
ábyrgð og ánægja



PUBLIC AFFAIRS ASSISTANT – NEW MEDIA
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Public Affairs  

Assistant – New Media lausa til umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til 27 maí, 2016.  Frekari  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for the full time position of Public Affairs Assistant – New 
Media. The closing date for this postion is May 27, 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

Grafískur hönnuður óskast
Við leitum að öflugum liðsmanni í fullt starf. Viðkomandi 
þarf að hafa góða þekkingu og reynslu á helstu forritum 
til grafískrar vinnslu. Um er að ræða spennandi og fjöl-
breytt starf hjá traustu fyrirtæki. 

Starfssvið:
• Umbrot/hönnun fyrir prent og vefmiðla.
• Hugmyndavinna

Hæfniskröfur:
• Menntun og starfsreynsla í grafískri hönnun.
• Mjög góð kunnátta í Indesign, Illustrator, Photoshop, 

Flash og HTML5
• Frumkvæði og skapandi hugsun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Fagleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 3. Júní 2016
Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum 
sendist á box@frett.is merkt „Grafískur hönnuður 2105“
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða prentara  
á Heidelberg prentvélar.  

Upplýsingar gefur Erlingur  
í síma 897 6848 eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Samfélagsgreinar og tungumál 
  á elsta stigi
 
Flataskóli
 • Grunnskólakennarar
 • Leikskólakennarar
 • Stuðningsfulltrúar
 
Sjálandsskóli
 • Grunnskólakennari á miðstig
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennarar
 
Bókasafn Garðabæjar – Álftanessafn
 • Útibússtjóri – 20% starf
 
Heimaþjónusta Garðabæjar
 • Þroskaþjálfi – 50% starf

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
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Skólafólk óskast í símsölu
Líftryggingaumboð Íslands ehf. óskar eftir öflugum aðilum 
í símsölu á kvöldin. Tilvalið fyrir skólafólk og aðra sem vilja 

komast í vel launað hlutastarf. 
Hentar sem sumarvinna og eins meðfram námi. 

Upplýsingar í síma 571-5011 eða gegnum 
tölvupóstfangið magnus@kml.is

Upplýsingar um störf in veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um störf in 
á www.jardboranir.is fyrir 29. maí næstkomandi.

Jarðboranir hf. leita að ö�ugu fólki til starfa við borfram-
kvæmdir hér á landi og erlendis. Um er að ræða kre�andi og 
spennandi störf við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar 
borframkvæmdir. 

Reynsla af störfum við borframkvæmdir er æskileg en þó 
ekki skilyrði. Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru mikill kostur.

STÖRF VIÐ BORFRAMKVÆMDIR

Viltu vinna við fjölbreytt og skemmtilegt starf?
Starfsfólk óskast í aðhlynningu á Hrafnistu í Hafnarfirði 

Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 manns og algengt er að á heimilunum vinni tvær eða 
þrjár kynslóðir starfsmanna. Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heimilislegt umhverfi og 
góðan starfsanda auk þess sem lögð er áhersla á faglega þjónustu við heimilisfólkið. Starfs-
fólki gefst þar ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu og kynnast starfi á sviði öldrunar.

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

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

Reir ehf. fyrirtæki í byggingariðnaði óskar eftir 
meiraprófs bílstjóra til aksturs á vörubifreið með 

krana. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar í s. 898 8522, Hilmar.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SÖLU OG MARKASÐSFULLTRÚI
Heildverslun með snyrtivörur og ýmsar aðrar smávörur 
óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf sölu- og 
markaðsfulltrúa. Starfsvið er m.a. umsjón með sölu til 
smásala, erlend samskipti, marksáætlanir o.fl. Snyrtilegur 
og reyklaus vinnustaður. Góður starfsandi. 

Leitum að einstakling sem hefur/er: 
• viðskiptamenntun eða góða starfsreynslu
• frumkvæði og metnað
• góða tölvukunnáttu
• ábyrgðarfullur

Áhugasömum er bent á að senda umsókn á: 
medico@medico.is merkt ,,Heildverslun-markaðsmál” 
fyrir föstudaginn 27. maí. 

SÖLUMAÐUR
Óskum eftir að ráða traustan og áræðænlegan sölumann, 
sem allra fyrst í 70% starf. Um er að ræða sölu á þekktum 
snyrtivörum og ýmsum smávörum. 

Við leitum að einstaklingi sem er/hefur:
• frumkvæði og metnað
• söluhæfileika og þjónustulund
• heiðarlegur
• nákvæmur og stundvís
• þekkingu á snyrtivörum æskileg
• ensku- og tölvukunnáttu
• góða heilsu.

Áhugasömum er bent á að senda umsókn á:
medico@medico.is merkt ,,Heildverslun-sala” 
fyrir föstudaginn 27. maí.

SUMARAFLEYSINGAR
Óskum eftri að ráða starfsmann í sumarafleysingastörf í  
heildverslununni. Um er að ræða, söluferðir í verslanir, 
tiltekt á vörum á lager, útkeyrsla og útskrift á nótum ásamt 
ýmsum skrifstofustörfum. 

Hæfniskröfur eru:  
• stúdentspróf eða meiri menntun
• bílpróf
• nákvæmni og þjónustulund
• tölvu- og enskukunnátta
• þekking á viskiptahugbúnaði æskileg
• stundvísi og góð heilsa

Áhugasömum er bent á að senda umsókn á:
medico@medico.is merkt ,,Heildverslun-sumarstarf” 
fyrir föstudaginn 27. maí
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Sumarstörf
Starfsfólk óskast í sumarstörf hjá  

Ási styrktarfélagi.
Um er að ræða heilar stöður og hlutastörf í  

vaktavinnu. Störfin eru á heimilum á vegum félagsins  
í Reykjavík og Kópavogi. Umsækjendur þurfa  

að hafa náð 20 ára aldri.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst  
fólgið í að aðstoða íbúa við daglegt líf og efla  

sjálfstæði þeirra.
Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig veitir 

Erna Einarsdóttir upplýsingar í síma 414 - 0500.
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 

Áss styrktarfélags við SFR.

Sjúkraliðar óskast til starfa í öryggisíbúðum fyrir aldraða á 
Eirhömrum Mosfellsbæ. Um er að ræða vaktavinnu.
Nánari upplýsingar veitir: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is og 
edda@eir.is 

Sjúkraliðar óskast til starfa á 
 Eirhömrum Mosfellsbæ

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Atvinna - Starfsmaður í 
þjónustumiðstöð - bílstjóri 

Grindavíkurbær óskar eftir að ráða starfsmann í 
þjónustumiðstöð bæjarins. Leitað er að metnaðarfullum 
og traustum einstaklingi, sem hefur áhuga á fjöl breyttum 
verkefnum. 

Verksvið og ábyrgð
• Akstur þjónustubifreiðar.
• Minniháttar viðhald á bílum t.d. þrif o.fl.
• Bakvaktir skv. bakvaktarkerfi þjónustumiðstöðvar.
• Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð,  

m.a. snjómokstur o.fl.

Hæfniskröfur
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi (flokkur D1 eða hærri).
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð almenn tölvukunnátta. 
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskipum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
ísl enskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknareyðublöð fyrir störfin má nálgast á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar: http://www.grindavik.is/atvinna

Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar, 
bygginga fulltrúa, á bygg@grindavik.is Einnig er hægt að 
skila umsóknum í afgreiðslu bæjarskrifstofu Grinda
víkurbæjar að Víkurbraut 62, eða senda á póstfangið:

Grindavíkurbær
„Starfsmaður í þjónustumiðstöð” - bílstjóri
Víkurbraut 62 
240 Grindavík

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk. Nánari  
upp lýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.

Jökulsárlón ehf. leitar að  
starfsfólki fyrir sumar 2016:  

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Hæfniskröfur: 
• Skipstjórnarréttindi
• Námskeið hjá Slysavarnaskóla Sjómanna 
• Námskeið í Hóp-og neyðarstjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta  
Tímabil er frá júní-október.   

Starfsfólk í miðsölu. 
Hæfniskröfur: 
• Skipulagður og jákvæður
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustu störfum
• 20 ára aldurstakmark

Starfslýsing:  
Selja miða í báta, bókanir, upplýsingagjöf og símavarsla.  
Tímabil er maí-október.  

Öryggis-og fylgdarmenn á Zodiac slöngubáta. 
Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta 
• Fagmannleg framkoma og þjónustulund
• 20 ára aldurstakmark
Tímabil er júní-október.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is 
og í síma: 893-1822

Jökulsárlón ehf. leitar að  
skipstjórum fyrir sumar 2016.
Skipstjóra til siglinga á hjólabát.

Hæfniskröfur:
•	 Skipstjórnarréttindi
•	 Námskeið	hjá	Slysavarnaskóla	Sjómanna
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Tímabil	er	frá	og	með	júní.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is  
og í síma: 893-1822

Skógarbær leitar að félagsfræði-/iðjuþjálfanema til að 
sjá um dægradvöl fyrir yngri einstaklinga með langvinna 
sjúkdóma. Unnið er eftir hugmyndafræði „Strenght Based 
Perspective” en samkvæmt henni er gert ráð fyrir því að 
sérhver einstaklingur sé einstakur og hann búi yfir eigin-
leikum sem gerir honum kleift að lifa jákvæðu lífi þrátt fyrir 
fötlun og sjúkdóma. Áhersla er lögð á félagsleg tengsl 
einstaklingsins og samskipti hans við umhverfi sitt.  

Um er að ræða tímabundið verkefni frá júní til september 
2016. Starfshlutfall er samkomulag. Verkefnið er styrkt er  
af Lionsklúbbnum Frey í Reykjavík.

Jafnframt óskast hjúkrunarfræðingur í sumarafleysingar. 
Starfshlutfall samkomulag

Nánari upplýsingar veitir  Jónbjörg Sigurjónsdóttir  
hjúkrunarforstjóri í síma 5102101 / 8985207.   
Netfang: jonbjorg@skogar.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

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

Snillingur óskast til starfa
Verkhönnun er ung en reynslumikil rafmagnsverkfræðistofa 
þar sem starfa 10 manns við raflagna- og lýsingahönnun.
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur metnaðarfullan 
raflagnahönnuð í teymið okkar, með menntun og reynslu 
sem nýtist í starfið.
Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt jafnframt því að 
vinna náið með öðrum hönnuðum og verktökum.
Þekking á  BIM hönnunarumhverfi er kostur.
Starfsmaður þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá á:
verkhonnun@verkhonnun.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Kvenkyns baðvörður í Sundlaug Kópavogs 
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

Grunnskólar

· Deildarstjóri á eldra stig Álfhólsskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla

· Íþróttakennari / sundkennari í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Félagsráðgjafi í barnavernd

· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.
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• Um er að ræða skemmtilegt og kre�andi sölustarf í 
fallegu umhverfi.

• Helstu verkefni eru sala á hellum og garðeiningum, 
tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.

• Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund og áhuga á 
sölumennsku.

Sölumaður – sumarafleysing
BM Vallá óskar eftir að ráða hressan og 
skemmtilegan sölumann til sumarafleysinga 
í söludeild fyrirtækisins við Breiðhöfða.

Upplýsingar veitir Ásbjörn I. 
Jóhannesson, sölustjóri hellu- og 
garðeininga. Vinsamlegast sendið 
umsókn og ferilskrá á 
asbjorn@bmvalla.is

Sérfræðingur í bráðalækningum - Sjúkrahúsið á Akureyri
Laus er til umsóknar staða sérfræðings við bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða fulla klíníska stöðu í dag-
vinnu með þátttöku í kennslu unglækna og annarra heilbrigðisstétta. Möguleiki á vöktum í sjúkraflugi. Umsækjendur skulu hafa 
íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í bráðalækningum en til greina kemur að horfa til annarra sérfræðiréttinda.

Staðan veitist frá 1. júlí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Bráðamóttakan sinnir móttöku veikra og slasaðra, hún er opin allan sólarhringinn og er sú stærsta á landinu utan hö-
fuðborgarsvæðisins. Árlega eru komur á bráðamóttöku um 16.500. Bráðamóttakan er starfrækt í nýendurbættu húsnæði. 
Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir bráðalækninga. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Stefán Steinsson, forstöðulæknir bráðalækninga, í síma 4630100 eða  
í tölvupósti stefan@sak.is. Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og  

gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í síma 4630100 eða í tölvupósti hildig@sak.is  
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2016.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um  

fræðilegar rannsóknir, rit- og kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Sérfræðingur í myndgreiningalækningum  
Sjúkrahúsið á Akureyri

Laus til umsóknar staða sérfræðings við myndgreiningadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Myndgreiningadeildin veitir fjölþætta 
þjónustu og nær þjónustusvæðið til Norður- og Austurlands. Deildin er mjög vel tækjum búin. Auk almennra röntgentækja eru 
á deildinni ný tölvusneiðmyndatæki (CT) og segulómtæki (MR) auk þess sem gerðar eru brjóstamyndatökur (hópskoðanir), 
beinþéttnimælingar og ómskoðanir á deildinni.

Um er að ræða fulla klíníska stöðu sem fylgir vaktaskylda og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta. 

Umsækjendur skulu hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í myndgreiningalækningum.

Staðan veitist frá 1. júlí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir myndgreiningalækninga.

Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

Laun eru samkvæmt kjarasamn¬ingi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir myndgreiningalækninga, í síma 4630100 
eða í tölvupósti johannd@sak.is. Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og 

gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í síma 4630100 eða í tölvupósti hildig@sak.is  

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2016.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um fræðilegar  
rannsóknir, rit- og kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.
Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Framkvæmdastjóri Klifurfélags Reykjavíkur
Stjórn Klifurfélags Reykjavíkur auglýsir eftir  
kraftmiklum einstakling með áhuga á íþróttum og 
íþróttastarfi í starf framkvæmdastjóra félagsins  
sem er fullt starf.

Starfssvið
•         Umsjón með daglegum rekstri Klifurhússins
•         Innkaup á aðföngum og vörum til endursölu
•         Skipulagning þjálfunar og hópa
•         Starfsmannahald og skipulagning vakta
•         Samskipti við birgja og bókara
•         Ýmis önnur verkefni í samráði við stjórn

Hæfniskröfur
•         Viðkomandi þarf að vera drífandi og jákvæður
•         Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð  
 vinnubrögð
•         Rík samskiptafærni, sveigjanleiki og  
 þjónustulund
•         Menntun sem nýtist í starfi er æskileg

Klifurfélag Reykjavíkur er áhugamannafélag og er 
tilgangur þess að stuðla að framgangi klifuríþrótta 
hér á landi og auka áhuga almennings á íþróttinni. 
Félagið hyggst ná tilgangi sínum með því að gangast 
fyrir námskeiðahaldi, keppnum og annars konar  
kynningarstarfsemi, auk þess sem félagið hyggst 
stuðla að því að félagsmönnum standi til boða 
fullnægjandi æfingaaðstaða. Klifurhúsið er staðsett í 
Ármúla 23 þar sem verður starfsvettvangur  
framkvæmdastjóra.

Umsókn sendist á andrimar1993@gmail.com og skal 
fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Andri Már Ómarsson  
formaður Klifurfélags Reykjavíkur  
andrimar1993@gmail.com eða í síma 869 1178

Umsóknarfrestur er til 28. maí 2016

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Markaðs- og menningarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
markaðs- og menningarfulltrúa.  Um er að ræða 100% starf.
Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og framsýnum  
einstaklingi sem er reiðubúinn að leita nýrra leiða og þróa 
starfið áfram.

Helstu verkefni:
• Kynningar- og markaðsmál.
• Utanumhald vefsíðu og samfélagsmiðla.
• Fjölmiðlasamskipti og upplýsingagjöf.
• Umsjón með menningarviðburðum og hátíðum.
• Umsjón með rekstri Bæjarbókasafns.
• Umsjón með menningarminjum.
• Atvinnumál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð og haldbær háskólamenntun og reynsla sem nýtist í  
 starfi.
• Metnaður, sjálfstæði, frumkvæði, hugmyndaauðgi, 
 skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á íslensku og  
 ensku. Önnur tungumálakunnátta er kostur.

Upplýsingar um starfið veita Gunnsteinn Ómarsson, bæjar-  
stjóri í síma 480 3800 og Barbara Guðnadóttir, menningarfull-
trúi í síma 8636390.  Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á 
netföngin gunnsteinn@olfus.is og gudni@olfus.is.  Umsókn 
sendist á annað þessara netfanga og með henni skal fylgja 
greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til 26. maí nk.  

Í Sveitarfélaginu Ölfusi búa um 2.000 manns. Þéttbýliskjarninn er 
Þorlákshöfn, þar sem í boði er öll grunnþjónusta m.a. góður grunn- 
og leikskóli, heilsugæslustöð, glæsileg íþróttamannvirki og vinsæl 
sundlaug. Mikil uppbyggging hefur átt sér stað í Þorlákshöfn 
síðustu ár og þá sérstaklega til að bæta þjónustu við fjölskyldur. 
Unnið er markvisst að verkefnum sem stuðla að því að fjölga 
íbúum og atvinnutækifærum í sveitarfélaginu og mun markaðs- 
fulltrúi vinna náið með bæjarstjóra og öðrum stjórnendum sveitar-
félagsins við ýmis spennandi verkefni þar að lútandi.

Sveitarfélagið Ölfus  
auglýsir laus störf 

 

 

 

ÚTBOÐ 
PÍPULAGNIR 

Mannverk ehf. óskar eftir tilboðum í pípulagnir og 
hreinlætistæki í nýbyggingu hótels við Laugaveg 120. 
Um er að ræða viðbyggingu við gamla Arionbanka-
/Búnaðarbankahúsið við Hlemm. Nýbyggingin er á 5 
hæðum auk kjallara. Hótelið mun hýsa 127 hótel-
herbergi, SPA, móttöku, starfsmannaaðstöðu og 
tæknirými. 

Helstu verkliðir: 

 Fráveitukerfi 
 Neysluvatnslagnir 
 Hreinlætistæki 
 Hitakerfi 
 Vatnsúðakerfi 
 Snjóbræðslukerfi 
 Pottakerfi 

Uppsteypa á húsinu er hafin og er áætlað að hún 
klárist í lok sumars 2016. Innivinna mun hefjast í júní 
og eru áætluð verklok 1. febrúar 2017. 

Útboðsgögn eru tilbúin og verða afhent rafrænt 
þeim sem þess óska. Áhugasamir sendi tölvupóst á 
hjaltip@mannverk.is með nafni, tölvupóstfangi og 
síma. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu Mannverks, 
Hlíðasmára 12, 201 Kópavogi og/eða á rafrænu formi 
á hjaltip@mannverk.is eigi síðar en miðvikudaginn 1. 
júní 2016, en þá verða tilboð opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum, sem þess óska.  

 
 

Sumarhótel
Rekstur sumarhótels á Laugum í Reykjadal 

er auglýstur til leigu.

Á Laugum eru 57 herbergi með baði, matsalur og eldhús 
ásamt þvottahúsi.

Hótelrekstur á Laugum á sér langa sögu, umhverfið er 
fallegt og kyrrlátt.

Sundlaug, líkamsræktarsalur, íþróttavöllur og golfvöllur 
eru á staðnum.

Óskað er eftir tilboðum í leigu á rekstri sumarhótels frá 
júní 2017.  Skila þarf lýsingu á áformum rekstraraðila um 

þjónustu og gæðaviðmið við rekstur hótelsins.

Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 
netfang: sarngrim@laugar.is

 sími 464-6301/693-1774.

Skila skal inn tilboðum fyrir 1. júní 2016 merkt,
Framhaldsskólinn á Laugum,  

bt. Sigurbjörns Árna, 650 Laugar 

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

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi til 
framtíðarstarfa á framkvæmdasviði.
 
Starf á framkvæmdasviði felst m.a. í framkvæmdaráðgjöf, 
framkvæmdaeftirliti og áætlanagerð. Starfsreynsla  við 
mannvirkjagerð æskileg. Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. 
Valdimarsson gisli@vsb.is

Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun, hæfni 
og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu VSB eða á 
ofangreint netfang eigi síðar en 27. maí nk. Fyllsta trún-
aðar verður gætt.

VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega 
ráðgjöf með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska 
og áreiðanleiki. Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 
og í dag starfa þar 25 manns. Vel er búið að starfsfólki á 
skrifstofu VSB að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.
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Vaxandi fyrirtæki í  
ferðaþjónustu til sölu.  

 
Um er að ræða lítið fjölskyldufyrirtæki sem fer í dagsferðir 

frá Reykjavík. Er með hátt “rate” á Tripadvisor, eigin heima-
síðu og bókunarþjónustu. Að auki facebook-síðu. Nú er rétti 
tíminn fyrir áhugasama einstaklinga sem vilja vinna á eigin 
vegum. Komnar góðar bókanir fyrir sumarið og stefnir í enn 

meira. Nýlegur Merceedes Benz Sprinter 20 sæta. fyrir-
tækið er með ferðaskipuleggjendaleyfi og hópferðaleyfi. Hér 
er fyrirtæki sem er búið að byggja vel upp og er tilbúið fyrir 

framtíðina í ferðaþjónustu. Fyrirspurnir sendist á  
iitraveltravel@gmail.com

™

Aukaaðalfundur
Aukaaðalfundur Búseta verður haldinn 
8. júní kl. 17:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Fundarefni: Atkvæðagreiðsla um breytingar á samþykktum  
áður kynntar á félagsfundi 12. maí og aðalfundi 18. maí.

KERFISÁÆTLUN LANDSNETS 2016-2025
Auglýsing um matslýsingu

Landsnet vinnur að undirbúningi við mótun kerfis- 
áætlunar sem ætlað er að gefa heildarsýn yfir þróun 
flutingskerfis raforku á næstu árum.  Landsnet mun 
vinna umhverfismat fyrir kerfisáætlun í samræmi við 
lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Landsnet kynnir hér með matslýsingu áætlunarinnar 
með von um að sem flestir kynni sér efni hennar.  
Í matslýsingu er gert grein fyrir:

   Megin forsendum kerfisáætlunar.
   Efnistökum umhverfisskýrslu. 
   Hverjir eru helstu áhrifaþættir áætlunarinnar. 
   Hverjir eru helstu umhverfisþættir sem kunna að 
    verða fyrir áhrifum. 
   Valkostum til skoðunar.
   Yfirlit um gögn sem lögð verða til grundvallar.
   Matsspurningum og viðmiðum við mat á vægi 
   og umfangi umhverfisáhrifa.  

Matslýsingin er aðgengileg á vefsíðu Landsnets, 
www.landsnet.is.  Hægt er að senda ábendingar 
og  athugasemdir  um  matslýsingu  á netfangið 
landsnet@landsnet.is  merkt  „matslýsing”. 

Frestur til að senda  inn  athugasemdir  er til og 
með 15. júní 2016. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•   Endurnýjun gönguleiða 2016,  
  útboð nr. 13731.

•   Fellsvegur. Stígagerð og göngubrú,  
   útboð nr. 13742.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Helstu magntölur eru:
• Gröftur 10000 m3
• Fyllingar og burðarlög 7000 m3
• Stofnlagnir fráveitu, vatns- og 
 hitaveitu 2400 m 
• Heimæðar 1600 m
• Stofnstrengir rafveitu 1000 m
• Heimtaugastrengir 2800 m
• Ídráttarrör 3300 m
• Malbik 5700 m2
• Grassvæði 1000 m2

PCC Seaview Residences ehf — fyrir hönd 
RARIK, Mílu og sína eigin — óska eftir tilboðum 
í gatnagerð og lagnir veitustofnana á svæði 
E í Holtahverfi á Húsavík.  Verkið felst í að 
grafa fyrir götum og lögnum, leggja fráveitu, 
vatns- og hitaveitulagnir auk rafstrengja og 
ídráttarröra.  Einnig að leggja út fyllingar og 
burðarlög í götur og lagnaskurði, malbika götur 
og gangstéttir og ganga frá grassvæðum.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi 
frá og með 24.maí nk.  Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Berg Elías 
Ágústsson á netfangið bergur.agustsson@
pcc.eu eða í síma 464-0060, gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 
útboðsgögnin send í tölvupósti. Tilboðum skal 
skila til:

PCC Seaview Residences ehf, Vallholtsvegi 
3, 640 Húsavík, fyrir kl. 11:00 þann 8.júní  
þar sem tilboð verða opnuð að viðstöddum  
þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð

SEAVIEW RESIDENCES

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

Útboð 20258  Endurnýjun  
frostdýptarmælibúnaðar

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, óska eftir tilboðum 
í endurnýjun frostmæla og tengds búnaðar.

Kerfið þarf að geta tengst og safnað gögnum frá þeim 
búnaði sem fyrir er hjá Vegagerðinni 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is ,  
miðvikudaginn 25. maí nk.  Tilboðum skal skila til  
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau 
verða opnuð 07. Júní 2016, kl. 11.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
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kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Endurinnrétting á 1. hæð og kjallara 
í Borgartúni 7-A  

ÚTBOÐ NR. 20333 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ríkiseigna, óskar eftir til-
boðum í framkvæmdir við endurinnréttingu á 1. hæð og 
kjallara í Borgartúni 7-A, samtals um 860 m2.  
Niðurrifsvinna hefur að mestu farið fram auk þess sem búið 
er að flota gólf og er því að mestu um að ræða uppsetningu 
léttra veggja og lofta, lagningu gólfefna, málun nýrra flata 
sem og eldri flata, ásamt innréttingum o.fl.  
Verkið felur einnig í sér sögun opa og uppsetningu á nýjum 
stiga á milli hæða, auk vinnu við bæði núverandi og nýtt lof-
ræsikerfi.   Sérstök athygli er vakin á því að vinna við raflagnir 
og pípulagnir er ekki með í útboði þessu. 

Helstu magntölur eru: 

• Sögun opa  16 m²

• Kantaðir stokkar og  360 kg 
 tengistykki loftræsikerfa

• Gipsveggir  330 m²

• Kerfisloft 600x600mm  220 m²

• Dúkklædd loft  370 m²

• Flísalögn  82 m²

• Korklögn á gólf  650 m²

Vettvangsskoðun verður haldin 27. maí 2016 kl. 13:00 að 
viðstöddum  fulltrúa verkkaupa.  
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 16. september 2016.  
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum á vef Ríkis-
kaupa á vefslóðinni http://www.rikiskaup.is/utboð/utb/20333, 
frá og með mánudeginum 23. maí 2016. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 7. júní 2016, kl. 14:00, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Vinnuflokkabifreiðar og sláttutæki 
Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að kaupa 

vinnuflokkabifreiðar og sláttuverkfæri til nota fyrir stöðina.

 Útboðsgögn eru afhent í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu,
Geislagötu 9, Akureyri. Hægt er að fá útboðsgögn send með tölvupósti 
og skal þá senda beiðni um það á tölvupóstfangið karlg@akureyri.is.

Tilboð verða opnuð föstudaginn 3. júní kl. 13:00.

Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar.

Útboð - metanstrætisvagnar
Akureyrarbær býður út kaup á allt að 3 strætisvögnum
á næstu 2-3 árum sem allir keyra á metan eldsneyti.

Tilboð verða opnuð 14. júlí.
Útboðsgögn fást hjá innkaupastjóra karlg@akureyri.is.

Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar.



| AtvinnA | 21. maí 2016  LAUGARDAGUR20

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Snjómokstur og hálkuvörn á  

götum í Kópavogi 2016 – 2019.

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í snjómokstur og 
hálkuvörn á götum í Kópavogi 2016 - 2019
Í verkinu fellst snjómokstur og hálkuvörn á stofn – 
tengi – og safngötum í Kópavogi .  

Helstu magntölur forgangs gatna eru:

 1. Götur í fyrsta forgangi   70 km
 2. Götur í öðrum forgangi  44 km
 3. Götur í þriðja forgangi  25 km

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000-  í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2,     l hæð, frá og með  
þriðjudeginum 24. maí nk. 

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn  7. 
júní 2016 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.  

Hvalfjarðarsveit, Veitur ohf,  
Míla ehf og Rarik ohf,  

óska eftir tilboðum   í verkið:
Melahverfi í Hvalfjarðarsveit

Háimelur og Brekkumelur
Ný gatnagerð og lagnir

Verkið felur í sér í jarðvinnu og lagnir við Háamel og hluta 
Brekkumels í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit. Lengd götunnar 
Brekkumels er um 65 m, en Háamels um 215 m, samtals um  
280 m. Leggja skal fráveitu-, vatns-, hitaveitu- og fjarskiptalagnir 
og annast jarðvinnu fyrir raflagnir. Setja upp ljósastaura án 
ljósbúnaðar. Landið er að mestu leyti óhreyft. 

Helstu magntölur eru:

Gröftur fyrir götum og gangstéttum 5.765 m³
Klapparskering 641 m³
Fylling, aðflutt efni 5.115 m³
Mulningur 2.634 m³
Kaldavatnslagnir, plast ø32-180 386 m
Fráveitulagnir, steinn ø150-250 702 m
Hitaveitulagnir, DN20-80 505 m
Fjarskiptalagnir 1.140 m

Skiladagur verksins er 15. október 2016.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt og án endurgjalds.
Hægt er að óska eftir gögnum hjá Verkís verkfræðistofu á 
netfangið jh@verkis.is eða í s: 422-8000.
Tilboð verða opnuð 30. maí 2016, kl. 11:00 á skrifstofu 
Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes. Áskilinn er réttur til 
að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Hvalfjarðarsveit

 

ÚTBOÐ HE1/FU1-01
Hellulína 1 og Flúðalína 1 – 66 

kV háspennujarðstrengir
Jarðvinna og lagnir

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu 66 kV 
háspennujarðstrengja á Suðurlandi í samræmi við útboðs- 
gögnum HE1/FU1-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu eftirfarandi  
66 kV jarðstrengsbúta:

•	 Frá	endamastri	244	vestan	við	Árbæjarveg	í	Rangárþingi	
Ytra	að	tengivirki	Landsnets	við	Hellu.	Áætluð	lengd	1500	
metrar.

•	 Frá	endamastri	228	austan	Langholtsvegar	í	Hrunaman-
nahreppi	að	tengivirki	Landsnets	við	Flúðir.	Áætluð	lengd	
150	metrar.

•	 Frá	endamastri	1	austan	Langholtsvegar	í	Hrunamanna-	
hreppi	að	tengivirki	Landsnets	við	Flúðir.	Áætluð	lengd	285	
metrar.

•	 Frá	endamastri	3	vestan	Fossár	í	Þjórsárdal	að	aðkomuvegi	
Búrfellsstöðvar	austan	Fossár.	Áætluð	lengd	500	metrar	þar	
af	er	þverun	Fossár	um	70	metrar.

Helstu verkliðir eru:

•	Gröftur	lagnaskurða,	lagning	ídráttarröra,	lagning	og	ídráttur	
háspennujarðstrengja	og	jarðvíra,	söndun,	lagning	aðvörun-
arborða	og	fylling	–	alls	um	2435	metra.

•	Aðstöðusköpun	í	einni	tengiholu.
•	 Innmæling	lagna	og	frágangur	yfirborðs	til	samræmis	við	
umhverfið.

Verkinu skal að fullu lokið júlí 2016.

Útboðsgögn er hægt að nálgast rafrænt frá 21. maí.
Tilboðum skal skila inn fyrir kl. 14:00 6. júní 2016 .

Nánari upplýsingar er að finna á www.utbodsvefur.is og 
www.landsnet.is

Í Bláskógarbyggð er þetta einstaklega 
fallega 84 fm 4ra herbergja sumarhús, 
með svefnlofti og aukalega 10 fm 
útigeymslu. Húsið er glæsilegt með 
fallegri stofu og eldhúsi með góða 
lofthæð. Hiti er í gólfum, steypt plata. 
Stórt sérbílastæði fyrir 6-8 bíla. Eignal-
and, Heitur Pottur, mikið af trjám í örum 
vexti á landinu. Um 63 fm verönd auk 
300 fm tjaldsvæðis, búið að tyrfa. Húsið 
stendur hátt og mjög fallegt útsýni er 
til allra átta, m.a. óheft útsýni til Heklu. 
Byggingaréttur fyrir 25 fm gestahúsi.

Verð aðeins 24.9 millj.  
Brunabótamat 28,6 millj.

Allar nánari upplýsingar 
veitir Sveinbjörn 895-7888

Glæsilegt heilsárshús - Torfastaðakot 5
Opið hús laugardag og sunnudag frá 12-15

OPIÐ HÚS

Frábær staðsetning  
og útsýni.
Um er að ræða frábært 
land og sumarhús/
heilsárshús í Ásahreppi. 
Landið er 63,6 hektarar 
og þar af eru ræktað 
tún ca. 5 hektarar, afgirt 
jörð með beitarhólfi, 
vatni, vatnsbryggingartæki. 60 fm. vandað heilsárshús auk ca. 20 fm. 
geymsluhúsnæði/gestahús. Stór verönd með heitum potti. Hitaveita. 
Verð: 45,9 millj. 

Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Jörðin Ásholt 
 Ásahreppi - Rangárvallasýslu

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 78,0 millj.Verð:

Húsið stendur á 7.370 fm lóð sem 
hægt er að girða af og býður upp á 
mikla möguleika. 

Húsnæðið er í góðu ástandi. 

Miklaborg kynnir: 1.300 fm 
iðnaðarhúsnæði við 
Funatröð 3 í Reykjanesbæ

Funatröð 

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Til sölu 317,9 fm atvinnuhúsnæði að Lyngháls. Um er að ræða iðnaðarhúsnæði / vörugeymslu með 
ca. 3.5 metra lofthæð og 3 metra innkeyrsluhurð. Iðnaðarrými er ca. 217,9 fm og annað rými er ca. 100 
fm möguleiki er að breyta í íbúð.  Verð 54,9 miljónir. 

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

Lyngháls 10

535 1000 
stakfell@stakfell.is

NÝTT Á SÖLUSKRÁ  
EFTIRTALDAR FASTEIGNIR ERU TIL AFHENDINGAR STRAX. 

  KELDUHVAMMUR 4 -220 HFJ                  22.9M   VESTURBERG 39 - 111 RVK                        48M

Upplýsingar gefur GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON, löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc. |  GSM 865 3022 | gudmundur@stakfell.is

Sölumenn sýna eignirnar. Pantið skoðun í síma 535 1000.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Stakfells: www.stakfell.is

Rúmgóð 3ja herb. risíbúð 86,7 fermetrar 
á 3ju hæð í steinsteyptu þríbýlishús við 
Kelduhvamm í Hafnarfirði. Mikið útsýni. 
Sameiginlegur inngangur er með íbúð á 
miðhæð.

  KALDAKINN 10 - 220 HFJ                          29M  ÖLDUTÚN 16 - 220 HFJ                                  42M

Fimm herbergja efri sérhæð 151,8 
fermetrar ásamt innbyggðum 21,4 fm. 
bílskúr alls 173,2 fm. í steinsteyptu húsi 
við Öldutún í Hafnarfirði.

Góða 3ja herb. 67,2 fermetra íbúð á neðri 
hæð með sér inngangi í steinsteyptu 
tvíbýlishúsi ásamt 38,2 fm. bílskúr alls 105,4 
fm. við Köldukinn í Hafnarfirði.

  BLIKAÁS 7 - 221 HFJ                               31.5M   FÍFUSEL 41 - 109 RVK                             27.5M

Góð 3ja herb. 97,5 fermetra íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi í tveggja hæða 
fjölbýlishúsi við Blikaás í Hafnarfirði.

Snyrtileg 4ra herb. 91,6 fm. íbúð á efstu hæð 
ásamt 5,7 fm. sér geymslu á jarðhæð samtals 
97,3 fm. við Fífusel í Reykjavík. 

Tveggja hæða endurnýjað að hluta 
steinsteypt raðhús 169,9 fm. ásamt 
innbyggðum 36,1 fm. bílskúr samtals 
206,0 fermetrar. Rúmgóð stofa með 
útgengi út á verönd og í garðinn.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI KL. 15.00 OG 15.30 
SUNNUDAGINN 22. MAÍ. 

VINDÁS 2,
EFSTA HÆÐ
Rúmgóð og vel 
skipulögð 82,8 fm. 
íbúð á 4. (efstu) hæð, 
ásamt 21,8 fm. stæði 
í bílageymslu, samtals 
skráðir 104,6 fm. Góð 
stofa, fallegt eldhús 
með nýlegri innréttingu, 

stór borðstofa, tvö 
svefnherbergi og 
baðherbergi. Geymsla 
innan íbúðar.  Snyrtileg 
og falleg íbúð. Gróið 
umhverfi. Stutt í fallegar 
gönguleiðir. Vinsælt og 
fjölskylduvænt hverfi.

Verð: 28.5M. 

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495
adalheidur@stakfell.is

Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

HÓLAVALLAGATA 13 – 200 FM EFRI HÆÐ  
Á EINSTÖKUM STAÐ Í 101, RVK.

Sýnum mánudaginn 23. maí, milli kl. 18-19.00, glæsilega 180 fm efri hæð ásamt 20 fm bílskúr í virðulegu stein-
húsi í rólegu og fallegu umhverfi við Landakotstún. Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv. húsameistari ríkisins. 
Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar svalir. Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endur- 
nýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar 
endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara er 16 fm bjart herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi 
að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er mikil lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni.  
Endurnýjað rafmagn og skólplögn. Garðurinn nýlega standsettur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað.  
Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um 5 mínútna göngufæri við miðbæinn.

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Bárður 
Tryggvason, 
sölustjóri  
s: 896-5221

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H. 
Tryggvason í s: 896-5221 eða Ingólfur Gissurarson 
í s: 588-4477.  
 
Ekki hika við að hringja erum ávallt við símann. 

OPIÐ HÚS

Verð kr. 94,8 millj. 
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is 49,9 millj.Verð:

Mjög heillandi 4ra herbergja, 
103,5 fm íbúð á besta stað í 101
Tvennar góðar samliggjandi stofur 
og tvö svefnherb. sem snúa inn í garð
Vandað endurnýjað eldhús og 
huggulegur garður 
Virðulegt steinsteypt hús sem var 
mikið endurnýjað að utan árið 2013

Bergstaðastræti 56

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU

534 1020

Lítið fasteignafélag sem á þrjár skrifstofu-
eignir sem eru í útleigu til skamms tíma.

Nánari upplýsingar veitir

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst 
í botnlanga með 160 fm þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og 
fjalla. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og 
stórt hellulagt bílaplan. V. Tilboð. 9063
EIGNIN VERÐUR SÝND SUNNUDAGINN 22. MAÍ FRÁ 16:00 TIL 17:00. 

Þrastarhöfði 57 270 Mosfellsbæ

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

OPIÐ 

HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Kleifar – Vestmanneyjar 

616,6 m2 atvinnuhúsnæði á 8.767 m2 lóð við Kleifar 1 á hafnar-
svæðinu í Vestmanneyjum. Byggingarreitur er skráður 40X160 m. 
eða 6.400 m2. Á lóðinni stendur 616,4 m2 stálgrindarhús með fjórum 
innkeyrsluhurðum, sem skiptist í stórann vinnusal, eldhús og starfs-
mannaaðstöðu. Á efri hæðinni eru skrifstofur og salerni.  V. 299 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli 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.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

Fell (Jökulsárlón) í Suðursveit 
Til sölu er jörðin Fell í Suðursveit – en á landinu er m.a. Jökulsárlón.  
Landið býður upp á fjölbreytileika í ferðaþjónustu og útivist. Miklir 
tekjumöguleikar eru á svæðinu sem einkum felast í sölu bátsferða í 
dag. Ljóst er að mikil tækifæri felast í þeim mikla fjölda erlendra og 
innlendra gesta sem heimsækja Jökulsárlón árlega en áætlað er að 
allt að 500 þúsund manns komi á staðinn á þessu ári.

Á landinu hefur verið deiliskipulagt 50 ha. svæði. Í deiliskipulagi er 
gert ráð fyrir byggingum sem hýsa eiga ýmsa þjónustu á svæðinu. 
Gert er ráð fyrir 1500 fermetra byggingu sem hýst getur þjónustu-  
og veitingastarfsemi og 1000 fermetra byggingu undir aðra þjónustu. 
Jafnframt er gert ráð fyrir 600 fermetra af skýlum fyrir tækjabúnað. 

Jörðin er talin um 10 þús ha, og fellur Jökulsá á Breiðamerkursandi 
um land jarðarinnar. Mörkin eru við Nýgræður að vestan, en að 
austan nær jörðin að Fellsá.

Veiðihlunnindi fylgja jörðinni. Hluti jarðarinnar er þjóðlenda sbr. dóm 
Hæstaréttar í máli nr. 345/2005

Óskað er eftir tilboðum í eignina. Sala á jörðinni Felli fer eftir 
ákvæðum VI kafla laga nr. 90/1991 um nauðungarsölu (NSL).  
Gert er ráð fyrir að eignin verði í söluferli a.m.k. þrjá mánuði  
frá 26. apríl 2016 að telja. 

Nánari upplýsingar veita 
Ólafur Björnsson hrl. löggiltur fasteignasali  
oli@log.is og Steindór Guðmundsson löggiltur 
fasteignasali steindor@log.is 

Lögmenn Suðurlandi ehf. |  Austurvegi 3 Selfossi  |  S: 480-2900 www.log.is  

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

365.is      Sími 1817

KL. 19:00ALLA DAGA

GULLSTÖÐIN

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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fasteignasala
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fasteignasali
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kynnir: Glæsilegar nýjar íbúðir við Sóleyjarima í Grafarvogi

OPIÐ 

HÚS
 Sóleyjarima 13, á mánudaginn 23.maí kl.17.30-18.00

Verið velkomin!

Nýjar íbúðir í tveggja hæða fjölbýli við Sóleyjarima í Grafarvogi
Íbúðirnar hafa allar sér inngang, stórar stofur og opin glæsileg eldhús. Tvö baðherbergi. Fataherbergi og  
baðherbergi inn af hjónaherbergi. Full innréttað þvottaherbergi. Steyptar verandir við íbúðir á 1. hæð,  
tvennar til þrennar svalir á íbúðum efri hæðar. Afar vandaður og glæsilegur frágangur í alla staði. 

Íbúðirnar eru tilbúnar og afhendast við kaupsamning án endanlegra gólfefna á stofu, eldhúsi og herbergjum. 
Sjón er sögu ríkari. 

Hafið samband við Sigurð á sigurdur@fmg.is, s. 868 4687 eða Stellu á stella@fmg.is, s. 824 0610  
til að bóka skoðun.

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Dverghólar 23 Selfossi, parhús.   Sumarhús  – Þingvellir.

Opið hús laugardag og sunnudag kl. 13-14. 
Fallegt parhús á einni hæð við Dverghóla 23 á Selfossi. Húsið er 116,6 fm. ásamt 31,3 fm. innb. bílskúr, alls 
skráð 148 fm. skv. Þjóðskrá. Húsið er timburhús byggt árið 2002 og skiptist m.a. í þrjú svefnherbergi og stóra 
stofu m. stórum sólpalli. Bílskúr með geymslulofti.  Verð kr. 33 millj.  
Uppl. veitir Runólfur viðskfr. lögg. fast á Höfða s: 892 7798. runolfur@hofdi.is

Stórglæsilegt nýlegt 104,7 fm heilsárshús á steyptri gólfplötu með gólfhita ásamt 30,2 fm bílskúr á frábærum 
stað í fremstu línu við Þingvallavatn. Eignin er á lokuðu sumarhúsasvæði í landi Miðfells.  Húsið stendur á 
4246 fm eignarlóð c.a. 50 metra frá vatninu. Húsið er með eigin borholu fyrir heilsársvatn. Stórar timbur ver-
andir eru við húsið og ægifagurt útsýni  út á vatnið og fjallahringinn. Við húsið er saunahús og heitur pottur.  
Verð kr. 49 millj.  Uppl. Ásmundur lögg.fast á Höfða s. 895 3000  asmundur@hofdi.is

OPIÐ HÚS

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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


