
UMSJÓNARMAÐUR  
GÁMASTÖÐVAR

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða 
umsjónarmann gámastöðvar. Starfsmaðurinn mun sinna 
umsjón gámastöðvar sveitarfélagsins við Víkurheiði 
4 ásamt öðrum verkefnum sem verkstjóri þjónustu-
miðstöðvar felur honum. 

Ábyrgðar- og starfssvið
Umsjónarmaður gámastöðvar hefur umsjón með faglegri 
starfsemi er fellur undir starfssvið gámastöðvar, sér um að 
farið sé eftir þeim reglugerðum sem gilda um meðferð og 
flokkun á þeim efnum sem berast. Umsjónarmaður sinnir 
verkstjórn með losun á gámasvæði og leiðbeinir íbúum 
við flokkun úrgangs og spilliefna. Hann sér um skráningu 
á magntölum og hefur umsjón með ýmsum tölfræðilegum 
upplýsingum er varða starfssemi gámastöðvar. Umsjónar-
maður annast móttöku greiðslna og meðferð fjármuna 
og sér um daglegt uppgjör. Starfið heyrir undir verkstjóra 
þjónustumiðstöðvar og mun starfsmaðurinn að auki sinna 
tilfallandi verkefnum í þjónustumiðstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum	er	kostur	
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum	er	kostur
•	Vinnuvélaréttindi	er	kostur
•	Skipulagsfærni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	Þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Almenn	tölvukunnátta

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og við-
komandi stéttarfélags. 

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum.

Frekari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Auður	Guðmunds-
dóttir, deildarstjóri framkvæmda og þjónustu, í síma 480 
1500 á skrifstofutíma. Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 
föstudaginn 3.júní nk. á netfangið audurg@arborg.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða sumarstarfsmenn 
ásamt almennum starfsmönnum, bæði tímabundið og til 
framtíðar.

Allt nýtt starfsfólk:
» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það  

á árinu
» Gengst undir læknisskoðun við ráðningu

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.

Óskum eftir sumar- og 
framtíðar starfsmönnum
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Leitað er að almennum starfs-
mönnum í þvottahús, mötuneyti, 
kerskála, steypuskála og 
skautsmiðju.

» Störfin eru ýmist unnin í dagvinnu,  
á tvískiptum eða þrískiptum vöktum

» Starfsmenn í framleiðslu fara á lyftara-
námskeið hafi þeir ekki þegar réttindi

Fjármálastjóri

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Samhentir Kassagerð ehf og Vörumerking ehf óska eftir að ráða til sín öflugan 
fjármálastjóra til að starfa í hröðu og krefjandi umhverfi hjá ört vaxandi fyrirtækjum.

Samhentir Kassagerð ehf er 20 ára á þessu ári. Starfsemin felst í innflutningi og sölu á umbúðum, rekstrarvörum 
og vélbúnaði til pökkunar. Viðskiptavinir eru í sjávarútvegi, iðnaði, kjötvinnslu og verslun tengdri matvöru. Fjöldi 
starfsmanna í dag er um 37.

Vörumerking ehf er að fullu í eigu Samhentra Kassagerð ehf. Starfsemin felst í framleiðslu á límmiðum, állokum, 
lyfjaáli, dósa- og flöskumiðum, plastkortum og ýmsu fleiru. Félagið er stofnað 1962, en Samhentir Kassagerð ehf 
kaupa félagið 2012. Fjöldi starfsmanna er um 38. 

Starfsemi beggja félaga er í Suðurhrauni 4 Garðabæ og söluskrifstofa að Furuvöllum 3 Akureyri.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með uppgjörum félaganna
• Umsjón með bókhaldi, innheimtu og greiðslu reikninga
• Áætlanagerð og greiningar
• Samskipti við viðskiptabanka og endurskoðendur
• Umsjón með gerð ársreiknings
• Samskipti við birgja og viðskiptavini 
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræðum
• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, framsýni og 

mikill metnaður
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Góð enskukunnátta

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Glamour er íslenskt tímarit gefið út af Condé Nast og 365 
en tímaritið heldur einnig úti vefsíðunni Glamour.is.

Viltu Vera með í Glamour teyminu?
Glamour leitar að öflugum einstaklingi í stöðu 
auglýsinga- og markaðsstjóra hjá tímaritinu.  
um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst. reynsla í 
auglýsinga sölu og markaðsmálum er æskileg. 

Viðkomandi þarf að hafa
•	 Menntun og reynslu á sviði markaðssmála  

og í sölustörfum
•	 Frumkvæði og metnað
•	 Vinna vel í teymi
•	 Vera ábyrgðarfullur
•	 Góða tölvukunnáttu

Starfið felur í sér að halda utan um auglýsingasölu í blaðið 
og á vefinn, hafa yfirumsjón með markaðsetningu Glamour 
og sjá um dreifingarmál og áskriftir ásamt ritstjóra.

Frekari upplýsingar veitir ritstjóri Glamour  
Álfrún Pálsdóttir: alfrun@glamour.is
Áhugasömum er bent á að senda umsóknir  
á glamour@glamour.is. 

Vilt þú vera?

 Verkefnastjóri
Staðlaráð Íslands er vettvangur 
hagsmunaaðila til að vinna að 
stöðlun og notkun staðla á Íslandi. 
Ráðið starfar á grundvelli laga 
um staðla og Staðlaráð Íslands nr. 
36/2003. Staðlaráð stendur fyrir 
námskeiðum og veitir ráðgjöf, 
upplýsingar og þjónustu um 
hvaðeina er lýtur að stöðlum og 
stöðlun. Jafnframt sér Staðlaráð 
um sölu staðla frá fjölmörgum 
staðlastofnunum. 
 
Nánar um fyrirtækið 
www.stadlar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í rafmagnsverkfræði, tæknifræði,
eða sambærileg menntun.
Reynsla af verkefnastjórnun.
Þekking og áhugi á stöðlum.
Þekking á upplýsingatækni og rekstri
tölvukerfa er æskileg.
Góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
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Staðlaráð óskar eftir því að ráða verkefnastjóra í fjölbreytt og áhugavert starf á sviði raftækni og upplýsingatækni. 
Viðkomandi gefst tækifæri til að taka þátt í og fylgjast með helstu nýjungum á þessu sviði í gegnum erlent samstarf.

 Capacent — leiðir til árangurs

Starfssvið
Umsjón með faglegri vinnu varðandi stöðlun á sviði raf-
tækni, upplýsingatækni og véltækni og kynningu á því starfi.
Umsjón með þátttöku í tæknilegu staðlastarfi
á vegum CENELEC og IEC.
Ritari Rafstaðlaráðs, Fagstaðlaráðs í upplýsingatækni
og Fagstjórnar í véltækni.
Þátttaka í erlendu samstarfi er tengist stöðlum.
Umsjón með tölvukerfi Staðlaráðs.
Þátttaka í öðrum stöðlunarverkefnum.

Umsóknarfrestur

5. júní
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2963

Vilt þú vera?

 Framkvæmdastjóri
Félagið Búmenn var stofnað 
með það að mark miði að byggja 
og reka búsetu réttar íbúðir fyrir 
félagsmenn sína. Félags svæðið 
nær til landsins alls og hefur fé
lagið lokið bygging um íbúða í 13 
sveitar félögum víðs vegar um land. 
Félagið er opið öllum, bæði ein
stak lingum og sam tökum. Sérstakt 
félagsnúmer veitir félags manni, 
sem náð hefur 50 ára aldri, rétt til 
kaupa á búmannaíbúð án tillits til 
núverandi búsetu. Bú menn leggja 
áherslu á vandaðar full búnar íbúðir 
á hag kvæmu verði. Lögð er áhersla 
á gott aðgengi þannig að fólk geti 
búið í íbúðunum eins lengi og 
kostur er og á hentugt skipulag í 
nálægð við þjónustu. 

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfinu, menntun á sviði 
viðskipafræði kostur.
Reynsla af rekstri, fjármálum og stjórnun.
Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, 
kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur.
Góð tölvukunnátta.
Drifkraftur, frumkvæði, útsjónarsemi og hugmyndaauðgi.
Leiðtogahæfileikar, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
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Umsóknarfrestur

5. júní

Búmenn óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.

 Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2962

Starfssvið:
Daglegur rekstur og stjórnun.
Gerð og eftirfylgni áætlana sem og ábyrgð og umsjón 
með bókhaldi og uppgjörum.
Stefnumótunarvinna og markmiðasetning.
Ábyrgð og umsjón með markaðsmálum.
Samskipti við félagsmenn og búseturétthafa.
Undirbúningur stjórnarfunda.
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Hagfræðingur 
á skrifstofu efnahagsmála

Á skrifstofu efnahagsmála og 
fjármálamarkaðar starfa 12 
starfsmenn en í ráðuneytinu eru 
alls um 85 starfsmenn. 
 
Innleiðing nýrra laga um opinber 
fjármál stendur yfir, sem felur í 
sér mörg tækifæri fyrir verðandi 
starfsmann. 
 
Ráðuneytið hefur frumkvæði, 
fagmennsku og árangur að 
leiðarljósi í starfsemi sinni. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur 
út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, 
um auglýsingar á lausum störfum 
með síðari breytingum. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits 
til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2967 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaranám í hagfræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfinu.
Marktæk þekking á efnahagsmálum í þjóðhagslegu 
samhengi og opinberri hagstjórn.
Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi.
Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði og góð 
enskukunnátta er nauðsynleg.
Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni, frumkvæði og sjálf-
stæði í vinnubrögðum auk hæfileika til að leiða teymisvinnu.
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Umsóknarfrestur

13. júní 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Stefnumörkun í efnahagsmálum og opinberri hagstjórn.
Samþætting stefnu í efnahagsmálum við 
ríkisfjármálastefnu.
Upplýsingaöflun og greiningarvinna á sviði efnahagsmála.
Miðlun í ræðu og riti um stöðu efnahagsmála.
Ráðgjöf og stuðningur innan ráðuneytis vegna 
efnahagsmála almennt.
Þátttaka í alþjóðastarfi og samskipti við erlendar stofnanir 
og aðila á fjármálamarkaði.

Capacent — leiðir til árangurs

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir hagfræðingi á skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar. 

Skrifstofa efnahagsmála hefur umsjón með undirbúningi og eftirfylgni efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, samhæfingu 
opinberrar hagstjórnar og kynningu á efnahags- og fjármálamarkaðsmálum innanlands og utan. 
Skrifstofan annast mat á þróun og horfum í efnahagsmálum, gerð hagfræðilegra athugana, vöktun hagstærða og á í 
samskiptum við erlend mats fyrirtæki og ýmsar alþjóðlegar stofnanir á sviði efnahagsmála. Önnur verkefni skrifstofunnar 
varða peningamál, gjaldeyrismál og mál er lúta að fjármálastöðugleika, fjármálamörkuðum og vátryggingastarfsemi. 

Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. 

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.

Vilt þú vera?

 Viðskiptastjóri
Endurmenntun Háskóla Íslands er 
í afgerandi forystuhlutverki á sviði 
sí- og endurmenntunar á Íslandi. 
Þar starfar samhentur hópur 
fólks að því að efla hæfni og getu 
viðskiptavina í starfi og einkalífi. 
Endurmenntun er skilvirkur 
farvegur fyrir miðlun þekkingar 
Háskóla Íslands til samfélagsins.

Hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu nauðsynleg.
Drifkraftur, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt og í teymi.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Góð íslenskukunnátta.
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Umsóknarfrestur

13. júní

Endurmenntun Háskóla Íslands óskar eftir að ráða viðskiptastjóra til starfa. 
 
Viðskiptastjóri vinnur í teymi með öðrum starfsmönnum Endurmenntunar og heyrir undir markaðs- og kynningarstjóra. 
Leitað er að samstarfsaðila sem býr yfir mikilli samstarfshæfni, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í síbreytilegu og spennandi 
umhverfi og er tilbúinn að takast á við krefjandi starf.

 Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2965

Starfssvið
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
Sala og þarfagreining.
Viðhalda viðskiptatengslum.
Öflun nýrra viðskiptavina.
Ýmis sérverkefni.
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COMMERCIAL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu 

Commercial Assistant lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 3 júní, 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 Commercial Assistant.  The closing 
date for this postion is June 3, 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

VIÐHALD
fasteignaviðgerðir

Verkefnastjóri
Viðhald óskar eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf. 
Hlutverk verkefnastjóra er að halda utan um heildar verk-
efnaáætlun fyrirtækisins og verkáætlanir stærri verkefna.  
Í því felst meðal annars að skilgreina einstök atriði verkefna, 
gera áætlanir um mannafla og aðföng auk þess að fylgjast 
með framvindu verka. Viðkomandi þarf að vera skipulagður 
og sýna frumkvæði í starfi. 

Hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	á	sviði	verk-	eða	tæknifræði	eða	önnur		
 menntun sem nýtist í starfi.
•	 Menntun	á	sviði	verkefnastjórnunar	(MPM)	er	kostur.
•	 Kunnátta	í	MS	Project	eða	sambærilegum	hugbúnaði.
•	 Reynsla	af	störfum	í	byggingariðnaði.
•	 Stjórnunarhæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hermann Guðmundsson 
í síma 567 6699.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist með tölvupósti á  
hermann@vidhald.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.

Hjá Viðhaldi starfa um 50 manns. Fyrirtækið sérhæfir sig í 
viðhaldi fasteigna, ýmist sem aðal- eða undirverktaki. 
Meðal viðskiptavina eru stærstu fasteignafélög landsins 
ásamt húsfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum.Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  

borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

StuðningSfjölSkyldur óSkaSt

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir traustum og jákvæðum einstaklingum og fjölskyldum 
sem hafa áhuga á að taka að sér að vera stuðningsfjölskyldur fyrir börn í 2 til 5 sólarhringa í mánuði. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur við einstaklinga  
 og fjölskyldur
• Aðstoð við athafnir daglegs lífs 
• Stuðningur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni
• Eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana
• Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur
• Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og  
 faglegri uppbyggingu

Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn menntun 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og  
 reglur Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda fyrirspurnir  
á katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 11. júní nk.

Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að taka fatlað barn eða barn sem býr við félagslega erfiðleika í umsjá sína í skamman tíma í 
þeim tilgangi að veita barni tilbreytingu, létta álagi af fjölskyldu þess og styrkja félagslegt tengslanet. 
Gerð er krafa um sveigjanleika, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, jákvæðni, sjálfstæð vinnubrögð, samviskusemi 
og heiðarleika.  

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru samkvæmt verktakasamningi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynja Bergmann 
Halldórsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda fyrirspurn á brynja.bergmann.halldorsdottir@reykjavik.is

Spennandi Störf í StuðningSþjónuStu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar störf í stuðningsþjónustu. Um er að ræða, 35-80%  störf 
innan teyma sem veitir einstaklingum, börnum og fullorðnum þjónustu sem  þurfa stuðning vegna fötlunar, félagslegra 
aðstæðna, uppeldis barna, aðstæðna í daglegu lífi ofl.  Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. 

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

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

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

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

Hringrás óskar eftir starfsfólki:

Hæfniskröfur:
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Þekking á Navision
• Viðurkenndur bókari/viðskiptafræðingur

Helstu verkefni:
• Bókun reikninga og eftirfylgni með samþykktarkerfi
• Afstemmingar  á lánardrottnum
• Bókun og afstemmingar á bankareikningum

Bókari
Hringrás óskar eftir að ráða bókara til starfa. 

Umsóknum skal skilað á starf@hringras.is fyrir 1.júní nk.  

Nánari upplýsingar veitir Rut Hreinsdóttir fjármálastjóri á rut@hringras.is

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Við leitum að áreiðanlegum og metnaðarfullum einstaklingum 
með ríka þjónustulund.
Um fullt starf er að ræða og þurfa viðkomandi helst að 
geta hafið störf í lok sumars.
Starfsreynsla úr apóteki æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Birgisdóttir, lyfsali.

Umsóknir óskast sendar á margret@reyap.is eða 

Reykjavíkur Apóteki, Seljavegi 2, 101 Reykjavík.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reykjavíkur Apótek 

er sjálfstætt og óháð apótek, 

sem leggur mikla áherslu á 

góða og persónulega þjónustu.

Lyfjafræðingur og lyfjatæknir
Reykjavíkur Apótek óskar eftir að ráða lyfjafræðing og lyfjatækni.
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Sálfræðingur
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir sálfræðingi til starfa 
á heilsugæslustöðinni. Um er að ræða hálfa stöðu til að byrja 
með og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. októ ber 
n.k. Gert er ráð fyrir að sálfræðingurinn sinni fyrst og fremst 
börnum og unglingum. Einnig foreldrum á með göngu og í 
kjölfar fæðinga. Laun samkvæmt samkomulagi. 

Umsóknir sendist Böðvari Erni Sigurjónssyni yfirlækni 
Heilsu gæslunnar í Salahverfi, Salavegi 2, 201 Kópavogi,  
fyrir 10. júní n.k. Hann veitir nánari upplýsingar um stöðuna
í síma 590-3900 eða í gegnum netfangið, salus@salus.is.

Óskum eftir 3-4 
herbergja íbúðum 
í miðbæ Reykjavíkur 
í langtímaleigu (3-5 ár).

Fyrirtækið býður: Öruggar leigutekjur, smærra  
tilfallandi viðhald, minna slit á íbúð, meðmæli.
Hafið samband: leiga@icelandsummer.com

...

ICELANDSUMMER.IS

ICELAND

Smiðir óskast

Smiðsbúð 10 • 210 Garðabær • Sími 554 4300 • www.solskalar.is

Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða 
vana smiði í fullt starf sem fyrst 

við smíðar og uppsetningar. 
Vinsamlega sendið inn umsókn 

á gluggar@solskalar.is

Sölu- og markaðsstjóri

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

EinarÁ, Dalvegi 16d, óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Einar Ágústsson & Co ehf er fyrirtæki með langa og farsæla sögu. Í dag sérhæfir fyrirtækið sig 
fyrst og fremst í vörum tengdum byggariðnaðinum og selur til endursöluaðila og verktaka.

Starfssvið
• Sala á fyrirtækjamarkaði
• Tilboðs- og samningagerð
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Samskipti við birgja
• Umsjón með markaðsefni og 

heimasíðu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- og/eða iðnmenntun
• Þekking á byggingariðnaði
• Reynsla af sölumennsku 
• Reynsla af markaðsmálum og vefumsjón
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Metnaður og jákvæðni

Framkvæmdastjóri  

 Starfssvið hans er að stjórna daglegum rekstri, 
tryggja og viðhalda öflugum samskiptum við birgja 
og viðskiptavini og leiða sóknina með metnaðarfullu 
starfsfólki.   

Krafist er háskólamenntunar, reynslu af stjórnun 
og rekstri, stefnumótun, áætlanagerð, erlendum 
samskiptum og forystuhugsun.   

Eigendur og starfsfólk leggja áherslu á að 
fyrirtækið sé góður þegn í samfélaginu og 
leitist við að bjóða úrvals vörur og veita 
afburða þjónustu.

Ef þú vilt kynna þér þetta nánar erum við 
fús að ræða við þig.

Upplýsingar veita:

Katrín. S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní nk.

Umsókn er trúnaðarmál 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fastus leitar að framkvæmdastjóra til uppbyggingar á lifandi forystufyrirtæki sem skarar fram úr á 
síkvikum og krefjandi markaði. Horft verður á mælanlegan árangur í fyrra starfi, samskiptafærni og 
breiða rekstrarþekkingu.  

Fastus er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði og í rekstri tengdum 
matvælum, ferðaþjónustu og iðnaði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. 

Hlutverk Fastus er að láta viðskiptavinum í té lausnir sem auka á gæði og hagkvæmni í þeirra rekstri og stuðla að 
heilbrigði og vellíðan í samfélaginu. Gildi Fastus eru: Árvekni – Kunnátta – Virðing – Gleði – Metnaður
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Hæfniskröfur:

• Leiðtogahæfileikar og færni í mannauðsmálum.

• Háskólamenntun, sem nýtist í starfi, kostur.

• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi.

• Reynsla af gerð áætlana og eftirfylgni.

• Stjórnunarreynsla og lipurð í mannlegum samskiptum.

• Sjálfstæði og skipulagning  í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir:

Björn Ragnarsson í netfangið bjorn@benni.is

Umsóknin sendist á netfangið atvinna@benni.is fyrir

mánudaginn 06. júní.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
ÞJÓNUSTUSVIÐS
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Þjónustusviðs. Leitað er að einstaklingi sem hefur menntun og 

reynslu af sambærilegu starfi og á auðvelt með að leiða sitt fólk í margs konar verkefnum. Undir framkvæmdastjóra 

heyrir daglegur rekstur þjónustuverkstæðis og varahlutaverslunar. Framkvæmdastjóri Þjónustusviðs situr í 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins og heyrir undir forstjóra Bílabúðar Benna. 

Bílabúð Benna var stofnað 1975 og er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins. Bílabúð Benna 
er umboðsaðili bílaframleiðendanna Porsche, Opel, Chevrolet og SsangYong ásamt dekkja vöru-
merkjanna Toyo Tires, BFGoodrich og Pirelli. Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar 
tegundir bifreiða og rekur bílaleiguna Sixt og Nesdekk. Fyrirtækið er starfrækt í Reykjavík og í 
Reykjanesbæ og er með þjónustusamninga við verkstæði um allt land.

OPEL

Helstu verkefni og ábyrgðasvið:

• Ábyrgð á afkomu og rekstri, ásamt áætlanagerð
   fyrir Þjónustusvið.

• Ábyrgð á starfsmannamálum Þjónustusviðs.

• Ábyrgð á þjónustustefnu, þjónustustigi, nýtingu
  mannauðs og reglubundnum þjónustumælingum.

• Samskipti  sem snúa að tækni- og þjónustumálum
  gagnvart erlendum framleiðendum.

• Ábyrgð á tækni- , innköllunar- og ábyrgðarferlum 
  í samræmi við kröfur erlendra framleiðenda.

• Vinna að markaðsmálum Þjónustusviðs
  í samvinnu við markaðsstjóra.

 

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt 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 starfið.

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 5. júní 2016.

Landsvirkjun leitar að einstaklingi með mikla skipulags- og samskiptahæfni
til að starfa með teymi verkefnisstjóra sem ber ábyrgð á þróun virkjunar-
kosta. Í starfinu felst aðstoð við gerð og eftirfylgni, verkefnis- og viðskipta-
áætlana. Viðkomandi mun einnig vera í samstarfi við verkefnastofu og hafa 
umsjón með rekstri og þróun verkefnaskrár. Við leitum að faglegum einstak-
lingi sem býr yfir frumkvæði í starfi og er sjálfstæður í vinnubrögðum.

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

Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með áhuga á  
krefjandi verkefnisstjórnun



Helstu verkefni:
•  Móttaka viðskiptavina og símsvörun
•  Fundaumsjón
•  Aðstoð við forstjóra
•  Almenn skrifstofustörf, s.s. skjölun og bréfaskriftir
•  Ferðabókanir og innkaup
•  Ýmis tilfallandi verkefni og stuðningur 
    við önnur svið bankans

Hæfni og þekking:
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku 
    bæði í rituðu og töluðu máli 
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Fagleg og fáguð framkoma
•  Framúrskarandi skipulagshæfni  
•  Þjónustulund og sveigjanleiki

Móttökuritari hjá Kviku

Kvika banki hf.                 Borgartúni 25                 105 Reykjavík                 kvika@kvika.is                 kvika.is

Kvika er sérhæfður fjárfestingabanki sem sinnir þörfum 
viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og 
sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring 
og bankinn veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða 
þjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur 85 sérfræðinga 
sem nær árangri í krafti menntunar, markaðsþekkingar og 
víðtækrar reynslu. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann 
eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2016.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið
á heimasíðu Kviku www.kvika.is/starfsumsokn eða senda 
umsóknir á netfangið starf@kvika.is. 

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir markaðs- og 
mannauðsstjóri Kviku, hildur.thorisdottir@kvika.is. 

Kvika leitar eftir öflugum og skipulögðum einstaklingi til starfa í móttöku bankans. 
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi starf þar sem viðkomandi mun sinna móttöku viðskiptavina, 
umsjón með símsvörun, fundaumsjón og aðstoð við forstjóra bankans. 
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Tónmenntakennari við 
Naustaskóla Akureyri

Við Naustaskóla er laust til umsóknar starf tónmenntakennara  
frá 1. ágúst 2016. 
 
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur 
í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í 
samstarfi við aðra starfsmenn og stjórnendur skólans. 

Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Sérhæfing í tónlist / tónmenntakennslu. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016

Fjármálastjóri í Þjóðskjalasafni
Laust er til umsóknar starf fjármálastjóra Þjóðskjalasafns Íslands. 

Ábyrgð og verksvið
Starfið felst í fjármálastjórn, launavinnslu og starfsmanna
stjórn. Þá eru á hendi fjármálastjóra yfirumsjón með rekstri 
tölvu og upplýsingakerfa, yfirumsjón með skjalavörslu 
stofnunarinnar og umsjón með verkbókhaldi. Jafnframt er 
umsjón með rekstri skrifstofu, afgreiðslu og símsvörun hluti 
verkefnanna. Viðkomandi tekur þátt í ýmsum öðrum verkum. 
Fjármálastjóri situr í framkvæmdastjórn safnsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Gerð	er	krafa	um	háskólapróf	í	viðskipta-	 
 eða rekstrarfræðum. 
•	 Reynsla	af	fjármálastjórn,	bókhaldi	og	 
 áætlanagerð er nauðsynleg.
•	 Reynsla	af	starfsmannahaldi	og	þekking	á	 
 starfsmannamálum ríkisins er æskileg. 
•	 Krafist	er	þekkingar	og	reynslu	af	Oracle	 
 kerfi ríkisins.
•	 Þá	er	krafist	þekkingar	í	upplýsingatækni	 
 og skjalastjórn. 
•	 Mjög	gott	vald	á	íslensku	er	áskilið.
•	 Góð	kunnáttu	í	ensku	og	einu	Norðurlandamáli	 
 er æskileg.
•	 Leitað	er	að	fjölhæfum	og	áhugasömum	starfsmanni,	 
 með góða samskiptahæfni og frumkvæði í starfi. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2016. 

Sótt er um starfið rafrænt á; www.skjalasafn.is  
undir „laus störf“. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynnin
garbréf þar sem greinir frá ástæðu umsóknar og hæfni viðko
mandi til að gegna starfinu. Afrit prófskírteina fylgi. Umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir 
Eiríkur	G.	Guðmundsson	þjóðskjalavörður	–	
eirikur@skjalasafn.is  8203330.

Þjóðskjalasafn Íslands starfar skv. lögum nr. 77/2014 um opinber 
skjalasöfn. Hlutverk safnsins er að varðveita og veita aðgang 
að opinberum skjölum, einkum íslenska ríkisins, og einka
skjalasöfnum með réttindi borgaranna, hag stjórn sýslunnar  
og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi.

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



Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef 
stofnunarinnar www.samgongustofa.is

Spennandi störf
hjá Samgöngustofu

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til 
þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp með jákvæðan og 
skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess 
sem mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa 
er stjórnsýslustofnun samgöngumála sem annast eftirlit með 
flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra 
hvert af öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það 
að markmiði að verða betri og betri. 

EFTIRLITSMAÐUR FLUGVALLA
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann flugvalla á 
mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar. Star�ð felst í vottun, 
úttektum og eftirliti með fyrirtækjum með starfsley� til reksturs �ugvalla 
ásamt öðrum verkefnum tengdum öryggi í �ugi og önnur sérfræðivinna í 
mála�okknum. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir Reynir Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
mannvirkja- og leiðsögusviðs, í síma 480 6000.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða   
  tæknifræði eða reynsla af tæknimálum tengdum flugvallarrekstri 
  eða reynsla af flugi
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu  
  og framsetningu upplýsinga
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

FAGSTJÓRI Í FJÁRMÁLADEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða fagstjóra í fjármáladeild 
stofnunarinnar. Starfið hentar öflugum einstaklingi sem hefur áhuga 
á fjölbreyttum og krefjandi bókhaldsverkefnum, s.s. uppgjörsvinnu, 
greiningum og úrvinnslu tölulegra upplýsinga o.fl. verkefnum innan 
fjármáladeildar. Nýr starfsmaður mun taka þátt í stefnumótun og 
innleiðingu nýrra verkefna og verklags og vinna náið með stjórnendum 
rekstrarsviðs. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veita Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri 
fjármáladeildar, í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • BS í viðskiptafræði eða sambærileg háskólamenntun
 • Mikil reynsla og þekking af bókhaldsstörfum er skilyrði
 • Mjög góð Excel kunnátta er skilyrði
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR
Samgöngustofa óskar eftir að ráða til starfa skipaeftirlitsmann á 
farsvið stofnunarinnar. Star�ð gæti t.a.m. hentað vel einstaklingi sem 
hefur starfað við sjómennsku eða hefur reynslu af störfum tengdum 
sjávarútvegi en langar til þess að breyta um starfsvettvang og starfa í 
landi án þess þó að missa öll tengsl við ha�ð. Starf skipaeftirlitsmanns 
felst í að sinna eftirliti með stærri skipum, gerð skoðunarhandbóka og 
verklagsreglna, útgáfu alþjóðlegra skipsskírteina og önnur verkefni sem 
til falla. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir Geir Þór Geirsson, deildarstjóri 
skipaeftirlits og leyfisveitinga, í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Nám í skipa- eða véltæknifræði, skipa- eða vélaverkfræði 
  eða vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda til vélstjórnar
 • Reynsla af eftirliti með skipum er kostur
 • Þekking á þeim reglum og lögum sem gilda um öryggi skipa 
  og þeim öryggisbúnaði sem skip skulu búin er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 13. júní 2016 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt 
til að hafna öllum umsóknum. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að 
sækja um þessa stöður.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi störf í alþjóðlegu
umhverfi þar sem frumkvæði fær notið sín
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Vilt þú vera á meðal stjarnanna?
 
Heildverslunin Satúrnus ehf. hefur frá áriðnu 1958 flutt inn hannyrðavörur frá þekktum fram-
leiðendum. Við leitum að harðduglegum sölumanni frá og með 15. ágúst nk. Starfshlutfall er 50%

 
Áhugasamir sendi inn ferilsskrá á netfangið sala@saturnus.is fyrir 3. júní nk.
Fyrirspurnum verður ekki svarað í síma.

Starfssvið
•	 Sala og afgreiðsla til viðskiptavina
•	 Símasala og heimsóknir til viðskiptavina
•	 Öflun nýrra viðskiptavina
•	 Kynningar og annað tilfallandi 

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sölustörfum í amk 2 ár
•	 Þjónustulipurð 
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvuþekking
•	 Samviskusemi
•	 Vönduð vinnubrögð
•	 Stundvísi og jákvæðni

KENNARI
Laus er til umsóknar 100% kennarastaða í Reykhólaskóla, 

Reykhólahreppi skólaárið 2016 - 2017.

Um er að ræða umsjónarkennslu á miðstigi eða unglingastigi, 
meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði.
Leitað er eftir fólki með góða skipulagshæfileika og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og samkennslu 
og áhugi á þróunarstarfi er mikilvæg. Umsækjendur skulu hafa 
hreint sakavottorð.

Reykhólaskóli á Reykhólum við Breiðafjörð er sameinaður 
grunnskóli og leikskóli með 72 nemendur á aldrinum 1 árs til 16 
ára. Einkunnarorð skólans eru Vilji er vegur. Lögð er áhersla á 
skapandi starf og nám í gegnum leik. 
Í Reykhólahreppi búa tæplega 280 manns, þar af 120 manns 
í þéttbýliskjarnanum á Reykhólum. Á staðnum er öll almenn 
þjónusta, verslun, glæsilegt íþróttahús og sundlaug með aðstöðu 
fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar og mikil 
náttúrufegurð.

Frekari upplýsingar gefur Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir skólastjóri í 
síma 849 8531 og 434 7731 eða í netfanginuskolastjori@reykholar.
is. Umsóknum með ferilskrá og afriti prófskírteina ásamt  
upplýsingum um meðmælendur skal skila í netfangið  
skolastjori@reykholar.is. Öllum umsóknum verður svarað.  

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016.

Starfið felst í almennri skrifstofuvinnu, gagnavinnslu og stuðningi 
við forstöðumann og verkefnisstjóra í vinnu með jaðarsettum 
hópum, innflytjendum og fólki sem býr við þrengingar. 

Starfsmaðurinn undirbýr fundi og margvíslega viðburði, annast 
gagnavinnslu í tengslum við umsýslu sjálfboðaliða og rekstur 
verkefna og tekur á annan hátt þátt í að veita bæði skjólstæðing-
um og sjálfboðaliðum úrvalsþjónustu. 

Við leitum að reglusömum, drífandi og duglegum einstaklingi með 
ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf til starfs og hugsjóna Rauða 
krossins. Starfsmaðurinn þarf að hafa gott vald á íslensku og 
ensku og hafa bílpróf. Vinnutími getur verið sveigjanlegur. 

Vinsamlegast sendið umsókn á 
netfangið thorir@redcross.is og 
merkið með orðinu starf2016 í 
heiti póstsins. 

Umsóknarfrestur er til 12. júní. 

Rauði krossinn í Reykjavík óskar eftir að 
ráða starfsmann í hálft starf á  

skrifstofu deildarinnar

Reykjavík 

ÓSKUM EFTIR
LAGER- 

STARFSMANNI
sem getur einnig 

tekið að sér sölustörf 
í verslunum

Hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta,  
bílpróf, skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð.

Vinsamlegast sendið umsóknina á 
atvinna@forlagid.is fyrir 9. júní nk.
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Hagsvið er nýtt svið innan embættis ríkisskattstjóra. Verkefni þess eru að annast söfnun, greiningu 
og miðlun upplýsinga um efnahagsmál, greiningu á niðurstöðum álagningar opinberra gjalda, 
hagrannsóknir, annast gerð úrtaks við ákvörðun skatteftirlits og hafa umsjón með opinberri birt-
ingu skattatölfræði ríkisskattstjóra, ásamt viðeigandi greiningu.

Starf sérfræðings á hagsviði er laust til umsóknar og mun hann koma að fjölbreyttum verkefnum 
er þar eru unnin fyrir innri og ytri viðskiptavini. 

Ríkisskattstjóri - hagsvið

Menntunar- og hæfnikröfur
● Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða sambærilegt.
● Mikil hæfni til að taka þátt í hópastarfi.
● Frumkvæði, metnaður, atorka, hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun.
● Lipurð í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund, jákvæðni og góð framkoma.
●  Þekking og reynsla af nýtingu upplýsingakerfa og gagnagrunna  

við úrvinnslu upplýsinga.
● Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
● Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, góð íslenskuþekking og vandað málfar.
●  Nákvæmni, hlutlægni, talnagleggni og hæfni til að greina aðalatriði  

við úrvinnslu upplýsinga.

Þekking á reikningshaldi er kostur, en ekki skilyrði. 

Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með í viðhengi.  
Frekari upplýsingar veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK í síma 442-1151 
eða á ingahanna@rsk.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
hefur verið tekin um ráðningu. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, skatteftirlit og heldur lögbundnar skrár.  
Að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól 
verðtryggðra húsnæðislána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán.

Starfsmenn ríkisskattstjóra eru um þessar mundir 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 160 í aðalstöðvum í Reykjavík. 
Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna 
og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum fagmennska, jákvæðni og samvinna.

Nánari upplýsingar á  rsk.is



óskar eftir að ráða:

Tæknifræðing,
viðskiptafræðing, 

eða rekstrarfræðing
sem fyrst.

Upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.blikkras.is,  
eða hjá Oddi Helga í síma 462-7770,  893-7241.

Starfið hentar báðum kynjum og hvetjum við konur,  
jafnt sem karla, að sækja um.

Umsóknum sé skilað í tölvupósti á  
oddurhelgi@blikkras.is fyrir 15. júní 2016.

Öllum umsóknum verður svarað.

Pantone red 032
Svart
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 óskar eftir að ráða:

Tæknifræðing,
viðskiptafræðing, 

eða rekstrarfræðing
sem fyrst.

Upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.blikkras.is,  
eða hjá Oddi Helga í síma 462-7770,  893-7241.

Starfið hentar báðum kynjum og hvetjum við konur, 
jafnt sem karla, að sækja um.

Umsóknum sé skilað í tölvupósti á 
 oddurhelgi@blikkras.is fyrir 15. júní 2016.

Öllum umsóknum verður svarað.

 Rafvirki óskast 
Rafvirkni ehf. Óskar eftir að ráða rafvirkja í fullt starf. 
Hæfniskröfur 

 Sveinspróf í rafvirkjun 
 Reynsla við nýlagnir og viðhald 
 Tölvukunnátta 
 Þjónustulund og snyrtimennska 
 Reynsla við uppsteypu kostur 
 Íslensku kunnátta skilyrði 
 Hreint sakavottorð skilyrði 
 Gilt ökuskírteini 
 Umsóknafrestur er til 6.maí 2016 

Umsókn og ferilskrá sendist á rafvirkni@rafvirkni.is 

Frekari upplýsingar í síma 564-0700 og á www.rafvirkni.is 

Samstæðuuppgjör  
Íslandsbanka

Nánari  upplýsingar: 

Ása K. Karlsdóttir, forstöðumaður sími 440 2776,  
asa.kristbjorg.karlsdottir@islandsbanki.is 
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í uppgjörsteymi Fjárhagsdeildar. Viðkomandi gegnir 
lykilhlutverki í uppgjörum samstæðu Íslandsbanka. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Fjárhagsdeildar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

•  Löggilding sem endurskoðandi er kostur

•  Reynsla af samstæðureikningsskilum

•  Góð enskukunnátta

•  Samskipta- og greiningarhæfni

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á samstæðureikningsskilum  
Íslandsbanka

• Skil á mánaðarlegum rekstraryfirlitum  
og uppgjörum

• Samskipti og þjónusta við deildir og dóttur-
félög bankans sem og endurskoðanda

• Greiningar, samantekt upplýsinga og 
skýrslugerð

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er 
jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka 
er að vera númer eitt í þjónustu. Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: 
islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Grafískur hönnuður
Við óskum eftir 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 �ölbreytt starf
hjá traustu fyrirtæki.

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

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2016.
Umsókn ásamt ferilskrá og sýnishornum af fyrri verkum sendist á
bjarkig@myndform.is merkt ,,Atvinna”.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

∞ 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.

Trönuhrauni 1
220 Hafnarfirði
Sími 534 0400
myndform.is

MYNDFORM
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Félag framhaldsskólakennara auglýsir eftir þjónustufulltrúa 

í fullt starf á skrifstofu félagsins.

Menntunarkröfur:  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og er 
æskilegt að viðkomandi hafi leyfisbréf sem  
framhaldsskólakennari.

Reynsla: Kennslureynsla í framhaldsskóla kostur og  
þekking á opinberri stjórnsýslu.

Verkefni: Aðstoð við félagsmenn er varðar réttindamál 
og túlkun kjarasamninga félagsins. Undirbúningur funda, 
samskipti við félagsdeildir og aðstoð við kjarasamninga- 
gerð sem og annað sem til fellur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur: Færni í mannlegum samskiptum, þjónustu-
lipurð og létt lund. Vinnutími getur verið óreglulegur en að 
meðaltali er miðað við 40 klst vinnuviku.

Félag framhaldsskólakennara er eitt aðildarfélaga  
Kennarasambands Íslands sem er til húsa í Kennarahúsinu 
að Laufásvegi 81. 
Til að byrja með er ráðið í stöðuna til árs með möguleika á 
framhaldsráðningu. Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016 og 
skal senda ferilskrá á netfangið gudridur@ki.is þar sem 
koma fram upplýsingar um menntun, reynslu og önnur 
félagsstörf sem og umsagnaraðila.

Viðkomandi þarf helst að hefja störf 1. ágúst nk.

Sölumaður 
Óskum eftir öflugum liðsmanni í sölu á vörum okkar með 

aðsetur á söluskrifstofu félagsins í Hafnarfirði. 

Um framtíðarstarf er að ræða, 
umsóknarfrestur er til 5. júní n.k. 

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar 
veittar á netfangið kjartan@steypustöðin.is

Aðstoðarmaður á gæða- 
og rannsóknardeild

Starfið felst í sýnatökum, prófunum á rannsóknarstofu 
félagsins, skráningum o. fl. 

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera samviskusamur og 
nákvæmur og hafa áhuga á að vinna með tölur. 

Möguleiki er á bæði tímabundnu starfi sem 
og framtíðarstarfi.

Umsóknarfrestur er til 5. júní n.k. 

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar 
veittar á netfangið kai@steypustodin.is

Steypustöðin óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf

Ísmar - Framtíðarstarf
Við leitum að söluráðgjafa til starfa á  
sviði loftræsinga og rafstýringa.

Starfssvið: 
•	 Ráðgjöf	til	viðskiptavina	og	hönnuða	um	val	á	búnaði	
•	 Tilboðsgerð	og	sala	á	búnaði
•	 Ráðgjöf	við	uppsetningu	á	búnaði	
•	 Gangsetningar	á	kerfum	
•	 Samskipti	við	erlenda	birgja	og	viðskiptavini

Menntunar og hæfniskröfur: 
•	 Menntun	í	loftræsingum	og/eða	rafstýringum	
•	 Reynsla	af	vinnu	með	slík	kerfi
•	 Góð	tölvukunnátta
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð	
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Umsókn	um	starfið	ásamt	ferilskrá	með	upplýsingum	um		
menntun,	hæfni	og	starfsreynslu	sendist	á	jon@ismar.is 	
fyrir	10. Júní 2016. Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt.

Ísmar var stofnað 1982 og sérhæfir sig í sölu og þjónustu á margvís
legum hátæknibúnaði frá þekktum og viðurkenndum framleiðendum. 
Ísmar hefur lengi verið þekkt fyrir mælitæki til landmælinga og 
mannvirkjagerðar. Fyrirtækið býður hitamyndavélar til notkunar  
á sjó og landi auk fjarskiptabúnaðar. Þá eru hita og loftræsikerfi  
ásamt stýringum fyrir slíkan búnað snar þáttur í starfseminni.  
Hjá Ísmar starfa 12 starfsmenn og þar á meðal rafeindavirkjar,  
raf virkjar, rafeindavirkjameistarar og verkfræðingar. 

Síðumúla	28,108	Reykjavík	
sími	5105100	-	www.ismar.is

Sálfræðingur
Okkur vantar liðsauka!

Líf og sál sálfræðistofa hefur starfað í 16 ár og vinna þar nú 5 
sálfræðingar auk bókara. Það segir þó ekki alla söguna því við 
erum í rekstrarlegu og faglegu samstarfi við hóp sálfræðinga og 
annars fagfólks innan vébanda Sálfræðinga Höfðabakka.  
Helstu  verkefni okkar eru annars vegar á sviði vinnustaða
sálfræði (höfum notið viðurkenningar Vinnueftirlitsins sem 
þjónustuaðili í vinnuvernd frá 2004) og hins vegar klínískrar  
vinnu  með fullorðnum (innanborðs er áratuga reynsla á því sviði). 

Við leitum að einstaklingi sem er með réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, hefur áhuga á vinnustaðasálfræði og 
klínísk reynsla er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 13. júní n.k. Fyrirspurnir og umsóknir 
berist til Áslaugar Kristinsdóttur, aslaug@lifogsal.is 

 Gámaþjónusta Vestfjarða
Bætt umhverfi – Betri framtíð

                                                                           

Bílstjóri
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf óskar eftir meiraprófsbílstjóra 
til starfa hjá fyrirtækinu á Patreksfirði við akstur gámabíla og 
annarra bíla fyrirtækisins auk annarra verkefna sem til falla.

Hæfniskröfur:  
• Meirapróf  
• Vagnréttindi kostur   
• Gott vald á íslenskri tungu. 

Vinnutími er virka daga 08:00 – 19:00 
Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum sem eru ekki 
yngri en 20 ára. Um framtíðarstörf er að ræða.  

Nánari upplýsingar veitir gunnar@gamarvest.is

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent
of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work
helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. The
Authority is based in Brussels. It currently employs 70 staff members of 15 nationalities.

The legislative framework setting up the European
Supervisory Authorities EBA, ESMA and EIOPA, will
soon be incorporated into the EEA Agreement. The
Authority will be given decision making powers
under this legislation and the successful
candidate will play a key role in developing an
effective working relationship between the EFTA
Surveillance Authority and the Financial
Supervisory Authorities.

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned res pon -
sibility for general surveillance work and case
handling regarding the implementation and

application of EEA law relating to Financial Ser vi -
ces in the participating EFTA States (Iceland,
Liechtenstein, and Norway).

Other tasks include examination of complaints,
legal conformity assessments, and drafting of
decisions, opinions and reports. Depending on
workload and other developments, the respon sibi -
lities may be changed to cover other general or
specific issues relating to EEA law.

Deadline for applications: 19 June 2016
Start date: Autumn 2016

JOB REFERENCE 07/2016

For full details, including eligibility and selec-
tion criteria, an overview of our favourable
conditions and how to apply please visit:
https://jobs.eftasurv.int.

Internal Market Affairs Officer 
(Financial Services)

Vélamenn - Verkamenn
Óskum eftir að ráða nú þegar vana vélamenn með 

vinnuvélaréttindi á beltagröfur og/eða jarðýtur.  
Aðeins vanir menn koma til greina.  
Meirapróf æskilegt en ekki skilyrði.

Einnig vantar okkur tvo röska menn í vinnu við 
 lagningu jarðstrengja.

Vinsamlegast sendið inn helstu upplýsingar á  
tölvupóstfangið grafan@grafan.is

Starfsmaður í afgreiðslu á  
saumastofu og saumakona óskast! 

Við leitum að reynslumikilli saumakonu  í starf á  
rótgrónni saumastofu í Reykjavík.

Starfsmaður í afgreiðslu óskast einnig á sama stað. 
Við leitum að  hressum og kraftmiklum starfskrafti sem sýnir 

frumkvæði í starfi og hefur ríka þjónustulund.

Áhugasamir sendi umsókn með tölvupósti á  
listasaumur@gmail.com
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Starfsmaður óskast á lager.
Um er að ræða 100 % starfshlutfall.

Starfið felur í sér almenn lagerstörf, móttöku og 
afgreiðslu á vörum ofl.

Við leitum að einstaklingi sem er stundvís,  
duglegur,vandvirkur, samviskusamur, góður í  

mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknum skal skila á hj@hj.is fyrir 3.júní.  
merkt: Lagerstarf

ára
61955-2015




















---








Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Umsóknir berist fyrir 5. júní 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa í krefjandi og 
spennandi  starf á fagsölusviði í sölu glugga og hurða

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta 
• Reynsla af sölu byggingarvöru æskileg

Húsasmiðjan býður upp á mikið úrval og sérlausnir í gluggum og hurðum frá þekktum 
framleiðendum eins og JeldWen, Rationel, Idealcombi, Arlanga, Velux o.fl.

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

Join an international award-winning team which has been 
developing market-leading software solutions for over two 
decades. Our systems are currently used by more than 55,000 
stores and restaurants in over 120 countries.

Product Owner
We have an exciting opportunity for an experienced 
Product Owner. The Product Owner is responsible for 
managing one of LS Retail´s products, guaranteeing its 
success and making sure that the product creates value 
for its customers and users.

We have opportunities for enthusiastic Senior .NET Developers 
in our teams. The main responsibility will be to maintain and 
develop new functionalities for LS Retail´s solutions. Senior 
team members have the responsibility of leading 
development, maintaining and improving the architecture of 
the system and participating in the design of new features.

Do you live and breathe digital marketing? We are looking for 
a marketing specialist to develop, implement, track and 
optimize digital marketing campaigns and drive the creation 
and optimization of lead nurturing, lead scoring and 
automated marketing programs across all channels.

Senior .Net Developers

Digital Marketing and SEO Specialist

Amazing
Opportunities!

Apply by June 12
Information & submissions at 

jobs.LSRetail.com
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Leikskólinn Skerjagarður 
Bauganesi 13 101 Reykjavík.

Við erum að leita að metnaðarfullum og jákvæðum matráð sem  
hefur brennandi áhuga að elda góðan og nærinaríkan mat. 

Framtíðarstarf í boði frá og með 1.ágúst. Skerjagarður er  
einkarekinn leikskóli þar sem gleði og frumkvæði eru í fyrirrúmi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
skerjagardur@skerjagardur.is eða í síma 848-5213 Sóldís 

Traust og öflugt fyrirtæki með fjölbreytt og krefjandi 
verkefni óskar eftir að ráða rafvirkja. Í boði er bæði 
fullt starf og sumarstarf.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi

Umsókn og ferilsskrá skal senda á netfangið larusee@simnet.is

Rafvirkjar óskast

SMIÐIR OG RAFVIRKJAR
Marel leitar að reyndum og laghentum konum og körlum til starfa í framleiðslu. Um er að ræða fjölbreytt 
rafvirkjastörf og verkefni við smíði og samsetningu í snyrtilegu fyrsta flokks vinnuumhverfi. Unnið er í 
sjálfstæðum teymum sem samanstanda af 10-18 einstaklingum á öllum aldri. Teymin bera sameiginlega 
ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. Lögð er áhersla á stöðugar umbætur og góðan liðsanda.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með 4700 starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í 
þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu 
okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi 
áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er 
áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu. Við hvetjum bæði konur 
og karla til að sækja um.

Smíði og samsetning
Helstu verkþættir:
• Smíði úr ryðfríu stáli
• Samsetning tækja og búnaðar
• Stilling og prófun
• Frágangur og undirbúningur fyrir flutning
• Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur: 
• Iðnmenntun 
• Reynsla í suðu (t.d. TIG rafsuðu) er kostur
• Tölvuþekking og áhugi á tækniþróun er kostur (t.d. notkun róbóta)
• Færni í samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016. Nánari upplýsingar um starfið veita 
Dagur Hilmarsson framleiðslustjóri, dagur.hilmarsson@marel.com og Björn Pálsson 
framleiðslustjóri, bjorn.palsson@marel.com í síma 563 8000.
Umsóknir má senda í gegnum marel.is/störf eða í tölvupósti til framleiðslustjóra.

Rafvirkjar
Helstu verkþættir:
•  Almenn rafvirkjastörf með áherslu á stýringar eða   
   samsetningu á rafeindavörum.
•  Stillingar og prófanir á tækjum
•  Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur:
•  Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
•  Samviskusemi og nákvæmni
•  Fagleg vinnubrögð
•  Færni í samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sara Valný Sigurjónsdóttir í síma 563 8000 eða sara.sigurjonsdottir@marel.com.
Umsóknir má senda í gegnum marel.is/störf eða í tölvupósti til Söru.

„Það skemmtilegasta við 
starfið mitt er að sjá tækin 
verða til. Ferlið frá því að 
hráefnið kemur inn til okkar 
og þangað til tækin
eru komin inn á gólf hjá 
viðskiptavinum.“

Ríkharður Þór Brandsson, vélstjóri, 
smiður og áhugamaður um útivist.

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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Deildarstjórar - íþróttakennari
Vegna skipulagsbreytinga auglýsir Grunnskóli Grindavíkur 
eftir tveimur deildarstjórum til starfa. Um er að ræða verkef-
nastjórnun á mið- og yngsta stigi skólans. 

Umsóknarfrestur framlengist til 6. júní en ráðið er í stöður-
nar frá 1. ágúst.   

Starfssvið  deildarstjóra
• Deildarstjóri er millistjórnandi með mannaforráð og ber   
 ábyrgð á skólahaldi á skólastigi.
• Fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í   
 faglegri umræðu.
• Samskipti við nemendur og foreldra.
• Umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara   
 og aðra stjórnendur.

Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra
• Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í   
 grunnskóla sem er metnaðarfullur, víðsýnn og góður í   
 mannlegum samskiptum, hefur skipulagshæfileika, er   
 sveigjanlegur og  tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.
• Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.

Einnig er laus staða íþróttakennara við skólann.  
Umsóknarfrestur um stöðu íþróttakennara er til 10. júní, en 
ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst. 

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknir skulu 
berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík 
eða sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is 

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

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. 
Kynningar, lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum 
störfum.  
Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg 
samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  
Vinsamlegast sendið umsóknir á sgunnbj@simnet.is merktar 
,,Sölumaður/bílstjóri-2805“

Snyrtivöruheildssala  
leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki

Laust starf til umsóknar !
Leitum að hæfileikaríkum starfskrafti 

á þjónustuverkstæði okkar.

BÍLASMIÐURINN HF 
Bíldshöfði 16.    Sími : 5672330,  

bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

BÍLSTJÓRI

Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. 
Helst koma þeir til greina sem búa yfir 
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og 

skipulagshæfileikum í bland við jákvætt 
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera 

líkamlega hraustur og eiga gott með að 
vinna í samvinnu við hóp samstarfsmanna 

á lager. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Áhugasamir vinsamlega fyllið 
út umsóknareyðublað 

á www.sm.is/job

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 

RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi 
áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna 

vel bæði í hóp og sjálfstætt og hafa ríka 
þjónustulund. Í starfinu felst að taka á 

móti, bilanagreina og gera við margvísleg 
raftæki ásamt samskiptum 

við viðskiptavini.

Raftækjaverkstæðið annast 
þjónustu á mörgum heimþekktum 
vörumerkjum á borð við Philips, 

Panasonic, Saeco, iRobot, 
Delonghi og Kenwood.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMANN Á LAGER

Reykjavík Chips auglýsir eftir rekstrarstjóra í fullt starf. 

HELSTU VIÐFANGSEFNI:
- Daglegur rekstur Reykjavík Chips
- Starfsmannahald
- Umsjón með útborgun launa og reikninga
- Birgðastjórnun (innkaup og birgðabókhald)
- Gæðaeftirlit
- Yfirmaður í �arveru framkvæmdarstjóra
- Afgreiðslustörf á álagstímum

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af eldhúsi eða veitingarekstri
- Metnaður fyrir vöruþróun og stækkunarmöguleikum
- Færni í mannlegum samskiptum 
- Frumkvæði
- Snyrtimennska
- Menntun sem nýtist í starfi æskileg
Tökum við umsóknum á netfangið 
reykjavikchips@gmail.com
Berist fyrir 6. júní.

METNAÐARFULLUR 
REKSTRARSTJÓRI

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Rjúpnahæð

Grunnskólar

· Kennari í alþjóðaveri í Álfhólsskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla

· Íþrótta- eða sundkennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Umsjónarkennarar í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Umhverfissvið

· Arkitekt eða skipulagsfræðingur

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

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Starfsmaður í afgreiðslu á  
saumastofu og saumakona óskast! 

Við leitum að reynslumikilli saumakonu  í starf á  
rótgrónni saumastofu í Reykjavík.

Starfsmaður í afgreiðslu óskast einnig á sama stað. 
Við leitum að  hressum og kraftmiklum starfskrafti sem sýnir 

frumkvæði í starfi og hefur ríka þjónustulund.

Áhugasamir sendi umsókn með tölvupósti á  
listasaumur@gmail.com

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Viðskiptastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201605/770
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201605/769
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201605/768
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/767
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201605/766
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201605/765
Hagfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201605/764
Sjúkraliðar/starfsfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201605/763
Lífeindafræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201605/762
Skipaeftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201605/761
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201605/760
Fagstjóri í fjármáladeild Samgöngustofa Reykjavík 201605/759
Framhaldsskólakennarar Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201605/758
Varaform. kærunefndar útl.mála Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201605/757
Þjónustufulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201605/756
Bókari á rekstrarsviði Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201605/755
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201605/754
Verkstjóri LSH, flutningar Reykjavík 201605/753
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201605/752
Sjúkraliði LSH, skilunardeild Reykjavík 201605/751
Hjúkrunarfræðingar LSH, göngudeild taugasjúkdóma Reykjavík 201605/750
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/749
Verkefnastjóri HA, Rannsóknamiðstöð Akureyri 201605/748
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201605/747
Verkefnisstjóri HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201605/746
Framhaldsskólakennari, íþróttir Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201605/745
Aðjúnkt við Lífeðlisfræðistofnun HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201605/744
Skrifstofumaður í hlutastarf Fangelsismálastofnun Kvíabryggja 201605/743
Aðst.maður við endurhæfingu Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/742
Fjármálastjóri Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201605/741
Verkefnastjóri margmiðlunar HA, Kennslumiðstöð Akureyri 201605/740
Vélamaður Vegagerðin Hvammstangi 201605/739
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/738
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201605/737
Unglæknar/deildarlæknar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/736

Verkstjóri óskast til að leiða starfsfólk Múlalundar 
við fjölbreytt viðfangsefni
Á döfinni er uppbygging faglegs mannauðsstarfs á 
Múlalundi með áherslu á starfsþróun/einstaklingsáætl.
Laghentir iðjuþjálfar, þroskaþjálfar og annað fagfólk
Konur eru hvattar til að sækja um starfið

Starfssvið
- Verkstjórn við fjölbreytt viðfangsefni
- Stuðningur við starfsfólk
- Uppbygging mannauðsstarfs og einstaklingsáætlana
- Þátttaka í verkstjórateymi Múlalundar
- Önnur verkefni sem koma upp

Hæfniskröfur
-  Menntun sem nýtist í starfi t.d. iðjuþjálfa- eða 
 þroskaþjálfamenntun
-  Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
-  Leiðtogahæfni og skipulagshæfileikar
-  Vandvirkni og hæfileiki til að skila vandaðri vöru
- Stundvísi, heiðarleiki, snyrtimennska - Reyklaus

Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurdur@mulalundur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viktor Úlfarsson 
framkvæmdastjóri s: 854 0074
Umsóknarfrestur er til og með mánud. 6. júní

Verkstjóri
Viltu gera heiminn betri?

Múlalundur vinnustofa SÍBS 
v/ Reykjalund Mosfellsbæ - www.mulalundur.is - s: 562-8500

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



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

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
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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

GETUR ÞÚ SELT 
GÓLFEFNI ?

Harðviðarval, óskar eftir sölufulltrúa 
til að þjónusta viðskiptavini í verslun 
og á lager.

Umsóknir má einnig senda á Harðviðarval 
ehf, Krókháls 4, 110 Reykjavík.

Harðviðarval er fjölskyldufyrirtæki með 
sömu kennitölu síðan 1978 og byggir 
á áratuga reynslu og þekkingu 
á sínum markaði. Hjá fyrirtækinu 
starfar einvala lið sérfræðinga á sínu 
sviði sem hafa það að markmiði 
að veita framúrskarandi þjónustu 
við sölu á hágæða vörum.

Um er að ræða starf þar sem lögð er 
áhersla á þjónustulund. Vinnutími er 
frá 9–18 virka daga og annan hvern 
laugardag frá 11–15.

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
umsokn@parket.is

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál

Hæfniskröfur
- Yfirburðar þjónstulund.
- Vilji til að fara fram úr 
væntingum viðskiptavina.
- Skipulagshæfileikar og 
stundvísi.
- Almenn tölvukunnátta.

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.

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.

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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ÚTBOÐ
Norðurá bs. óskar tilboða í verkið -  

Urðunarstaður Stekkjarvík Blönduósbæ – 
Stækkun II 

Helstu magntölur eru:
Gröftur og tilfærsla jarðvegs 285.000 rúmmetrar.
Lagnir 1.100 metrar.
Dúkar 6.000 fermetrar.

Verklok eru 30. nóvember 2016.

Útboðsgögn fást á skrifstofu Eflu hf. verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9 frá og með mánudeginum 30. maí 2016,  
kl. 13, gegn skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

Opnun tilboða verður 14. júní 2016, kl. 14:00 í þjónustuhús i 
urðunarstaðarins Stekkjarvík Blönduósbæ. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ
KAUP Á IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Kópavosbær óska eftir að kaupa iðnaðarhúsnæði 
í Kópavogi sem hentað getur undir starfsemi 
þjónustumiðstöðvar Kópavogs.

Stærð húsnæðis sem kemur til álita er 1200 til 1600 m².

Hentugt útisvæði á lóð þarf að fylgja húsnæðinu og 
bílastæði fyrir allt að 40 bíla.

Æskilegt er að í hluta húsnæðis sé aðstaða fyrir 
mötuneyti og skrifstofur (ca. 300 m² )

Hluti húsnæðis þarf að vera á jarðhæð og 2-3 
stórar innkeyrsluhurðir en mötuneyti og skrifstofur 
geta verið á efri hæð. 

Frekari upplýsingar veitir Steingrímur Hauksson 
sviðstjóri umhverfissviðs.

Áhugasamir skulu leggja inn tillögur að húsnæði og 
verðhugmyndum í þjónustuver Kópavogs, Fannborg 
2, fyrstu hæð, fyrir kl. 11:00 mánudaginn 13. júní 2016.

 

ÚTBOÐ MJO-01 TENGIVIRKI 
MJÓLKÁ BYGGINGARVIRKI 

Landsnet óskar eftir tilboðum í smíði og uppsetningu á 
undirstöðum fyrir spenni 4 í tengivirkinu við Mjólkárvirkjun 
Arnarfirði í samræmi við útboðsgögn MJO-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu, smíði og uppsetningu á for
steyptum undirstöðum, staðsteypu á spennaþró, smíði og 
upp setningu á stálundirstöðum, lagningu jarðskauta og 
lagnaleiða ásamt lagningu á 66 kV háspennustreng. 

Helstu verkliðir eru:
• Jarðvinna 500 m³
• Forsteyptar undirstöður 37 stk
• Stálundirstöður 3500 kg
• Spennaþró 23 m³
• Lagning 66 kV háspennustrengs 450 m

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2016.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með mánudeginum 
30. maí 2016.  Sjá nánar www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 10:00 mánudaginn 20. júní 
2016. Tilboð verða opnuð 20. júní 2016 kl. 10:15 að Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Úrbætur	í	umferðaröryggismálum	-	Vástaðir	2016,   
 útboð nr. 13745.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu 
2016-2017. 
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2017 skal sótt um núna. Gengið 
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og 
staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 20. júni 2016.

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2ja ára
- tekjuáætlun 2016
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is -  
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja  
tekjulitlar konur til náms.

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu 
2015-2016. 
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2016 skal sótt um núna. Gengið 
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og 
staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleyft að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 15. júni 2015.

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2015
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is - 
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja  
tekjulitlar konur til náms.

Opið hús í dag, laugardaginn 28. maí, milli kl. 17 -17.30  
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.

OPIÐ 

HÚS

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

Borgarholtsbraut 45

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi
S: 894-1976

Opið hús mánud. 30. maí milli kl. 17:30-18:00
Efri sérhæð í tvíbýli með bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Fjögur svefn- 
herbergi. Eignin er skráð 162,9 fm. þar af er 28 fm. bílskúr og 11,1 
fm. geymsluskúr á lóð. Falleg eign á þessum gróna stað í Kópavogi.
Verð: 45,9 millj.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

 83,0 millj.Verð:

Heil húseign byggða 1905  
á áberandi stað á horni  
Hverfisgötu og Vitastígs

Heilarstærð hússins er 170,1 fm og 
eru skráð þrjú fastanúmer í húsinu

Tvær íbúðir og atvinnuhúsnæði

Húsið er að mestu laust strax

101 Reykjavík

Hverfisgata 84

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

GRANASKJÓL 14 – 107 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.MAÍ KL.15:30-16:00
- Snyrtileg 3ja herb., 86.5 fm neðri hæð
- Tvíbýlishús / sérinngangur
- Tvö svefnherb., rúmgóð stofa
- Baðherb., m/sturtu & baðkari
FRÁBÆR STAÐSETTNING
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 39,9 millj.

SKIPHOLT - 105 RVK
- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
LAUSAR TIL AFHENDINGAR.
Verð: 67,9 – 69,9 millj. 

LAUFENGI 16 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. MAÍ KL. 14:00 – 14:30
Einstaklega fallega 84,6 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang.  
Stæði í opinni bílageymslu við hliðina á íbúðinni.  
Stór afgirt suðurverönd.  Eldhús nýlega standsett, 
sérsmíðuð innrétting með granít borðplötum.
V. 32,9 millj.

TORFUFELL – 111 RVK
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
- 3ja herbergja 78.1 fm 
- Rúmgóð rými í íbúð / þarfnast standsettn.
- Húseign er öll klædd að utan
- Snyrtileg sameign
V. 25 millj. 

MÁNAGATA – 105 RVK
- Góð fyrstu kaup eða leigueign
- Góð 2ja herb., 48 fm. íbúð á vinsælum stað
- Rúmgóð rými, snyrtilegt baðherbergi
- Geymsla í kjallara sem eru auka FM.
- Samiginl., inngangur með íbúð á efri hæð
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 24,9 millj. 

SEINAKUR – 210 GBÆ
BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega fallega 107 fm. 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, borðstofu, stofu 
Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.
V. 46,9 millj.
 

LAUGALIND 1 – 201 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Björt og falleg 4ra herbergja, 109 fm íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýli.
- Mjög vel skipulögð íbúð í frábæru fjölskylduhverfi.
- Glæsilegt útsýni.  Göngufæri í Lindaskóla og leikskólann Núp.

V. 39,5 millj

BERJARIMI 2 – 221 HFJ
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg og vel um gengin 3ja herbergja, 78,6 fm íbúð á 3. Hæð í lyftuhúsi.
- Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.  Sérinngangur af svölum.
- Suðvestursvalir.  Sannkallað fjölskylduhverfi.  Öll helsta þjónusta við hendina.

V. 29,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

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

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

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Skeiðarvogur 71
104 REYKJAVÍK

Vel staðsett endaraðhús í Vogahverfi.  Fimm 
svefnherbergi. Flottur garður og svalir mót 
suðri. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.

STÆRÐ: 166 fm RAÐHÚS      HERB: 7

59.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 19
101 REYKJAVÍK

Tveggja herbergja íbúð byggð 2005 á 1. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur, frábær 
staðsetning og fallegur bakgarður. Stæði í 
bílageymslu fylgir.

STÆRÐ: 71,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl/Löggiltur fasteignasali

Kristnibraut 2
113 REYKJAVÍK

Glæsileg þriggja herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi við Kristnibraut 2 í Grafarholti

STÆRÐ: 101 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    1. júní 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    29. maí 14:00 – 14:30

Háaleitisbraut 42
108 REYKJAVÍK

Virkilega góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
auk bílskúrs. Þrjú góð herbergi, endurnýjað 
eldhús, stór stofa. Húsið er í mjög góðu ástandi. 
Góður bílskúr.

STÆRÐ: 132,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Álftamýri 44
108 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð á 4.hæð. Mjög rúmgott 
hjónaherbergi. Eldhús með Borðkrók.  Parket 
og flísar á gólfum. Botnlangagata, stutt í skóla 
og íþróttasvæði.

STÆRÐ: 73,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. maí 17:00 – 17:30 

Strandvegur 13
210 GARÐABÆR

Einstakt, óhindrað sjávarútsýni. Björt og falleg  
íbúð á jarðhæð með sólpalli í vestur. Stæði í 
bílakjallara, snyrtileg sameign og lyfta. Stutt í 
fallegar gönguleiðir og alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 125,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
B.A. í lögfræði/Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

Birkihæð 6
210 GARÐABÆR

Sérstaklega vandað og vel staðsett raðhús á 
einni hæð með tvöföldum bílskúr við Birkihæð 
6 í Garðabæ. Marmari og blágrýti á gólfum. 
Fallegur sælureitur í bakgarði.

STÆRÐ: 185,5 fm RAÐHÚS      HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

Skipholt 32
105 REYKJAVÍK

Fimm herbergja íbúð auk bílskúrs við Skipholt 
32. Eignin skiptist í íbúð 111,9 fm og bílskúr 22,8 
fm.

STÆRÐ: 134,7 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

46.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

Hvassaleiti 44
103 REYKJAVÍK

Sérlega falleg og björt efri sérhæð á eftirsóttum 
stað við Hvassaleiti 44. Eigninni fylgir 27 fm. 
studioíbúð undir bílskúr sem gefur góða útleigu 
möguleika.

STÆRÐ: 208,7 fm SÉRHÆÐ      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    1. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    29. maí 16:30 – 17:00 OPIÐ HÚS    29. maí 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS    30. maí 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    30. maí 17:30 – 18:00



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum íbúðum, allt að 3,30m. Húsin eru álklædd að utan, 
vandaðar innréttingar og granít. Tvö baðherbergi eru í íbúðum Garðatorgs 2B. 

2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir.
Verð frá 39,5 millj. kr.

Byggingaraðili:Allar nánari upplýsingar veita:

Einstök útsýnishús

Opið hús mánudaginn 30. maí frá kl. 17:00-18:00

Garðatorg 2
Fasteignasala kynnir:LIND 

Íbúar Garðatorgs njóta þeirra 
forréttinda að í nærumhver�nu er öll 
verslun og þjónusta innan seilingar. 
Því þarf ekki að grípa til fölskyldubílsins, 
hvort sem um er að ræða þörf á 
matvörubúð, apóteki, banka,blómabúð, 
fatahreinsun eða bókasafni.

Fjölmörg önnur fyrirtæki bjóða einnig 
bæjarbúum þjónustu sína.

Í fyrirhuguðu verslunarrými við 
Garðatorg er einnig von á �ölmörgum 
spennandi fyrirtækjum sem auka 
mannlí�ð og lífsgæðin!

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur



fasteignir

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Fasteignasalan Gimli
Grensásvegi 13, 108 RVK

Árni Stefánsson Viðskiptafræðingur, Löggiltur fasteignasali

sími 570 4800

BREKKNAÁS VÍÐIDAL
TIL SÖLU EÐA LEIGU

Um er að ræða 130 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð með 
hellulagðri verönd. Húsið stendur á stórri lóð ( 2167 fm) og er 
aðkoma góð. Húsið var byggt sem dýraspítali en hefur verið 
innréttað á smekklegan hátt fyrir veitingaaðstöðu, verslun og 
hestaleigu. Gott gerði og hnakkageymsla er við húsið. Húsið 
er staðsett fyrir neðan reiðhöll Fáks og við aðal keppnisvöll 
Fáks. Eignin bíður upp á mikla möguleika. Verð kr. 42 millj.

Sveinn Eyland Löggiltur fasteignasali

Til sölu er veitingastaðurinn Gallery Pizza á Hvolsvelli.  Fyrirtækið 

hefur verið rekið í 25 ár og nýtur vinsælda í héraði og meðal 

ferðamanna.  Vetingastaðurinn sem er vel búinn tækjum, er 

rekinn í 214 fm húsnæði á góðum stað á Hvolsvelli, auk þess fylgir 

með einbýlishús, sem staðsett er við hliðina á veitingastaðnum.  

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

einungis rekstur og tæki og leigja húsnæðið.  

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028    gudmundur@fannberg.is
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Veitingahús á Hvolsvelli

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 29. MAÍ. 

HOLTSGATA 9
101 REYKJAVÍK
Stakfell s. 535 1000 
kynnir í einkasölu: 
Gullfallegt, vel skipulagt 
217,2 fm einbýlishús á 
þessum vinsæla stað 
í 101. Aukaíbúð með 
sérinngangi í kjallara. 
Lokaður garður. 
Einstakt tækifæri til að 

eignast heila húseign á 
frábærum stað. Eignin 
hefur tvö fastanúmer.
200-1264, efri hæð og 
ris, samtals 133,1 fm
226-5637, kjallari 
samtals 84,1 fm.

Verð: 95M.

Upplýsingar gefur 
GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

Auðbrekka
-kynning 04.feb. 2016

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Nýbýlavegur 10
Auðbrekka 29

Vorum að fá til sölumeðferðar húsnæði  
á Nýbýlaveg 10 og Auðbrekku 29.

Leigutekjur af eignunum eru um 

kr. 1,5 millj. pr. mánuð.

Heimilt er að rífa núverandi byggingar 
og reisa 5.500 fermetra nýbyggingu með 
íbúðum og atvinnuhúsnæði auk bílakjallara. 
Búið er að hanna nýbygginguna og geta 
teikningar fylgt.

Byggingarréttur til sölu


