
Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
www.intellecta.is

Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Ekki missa af draumastarfinu. Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða 
hugbúnaðarsérfræðinga sem náð hafa góðum árangri í starfi og langar að breyta til. 

Meðal starfa sem í boði eru:

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon                 
(torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511 1225.  

Umsókn skal fyllt út á www.intellecta.is.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Spennandi tækifæri í boði hjá öflugum fyrirtækjum í eigin vöruþróun.

•	.NET, C# hugbúnaðarþróun
•	Java hugbúnaðarþróun
•	C++ hugbúnaðarþróun
•	SQL forritun og samþætting

•	Python hugbúnaðarþróun
•	Navision hugbúnaðarþróun
•	Axapta hugbúnaðarþróun
•	BI og vöruhúsalausnir

Sjá nánar á www.intellecta.is

Mannauðsstjóri

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnun hafs og vatna, er ný stofnun 
sem tekur til starfa 1. júlí næstkomandi. 

Stofnunin tekur yfir hlutverk 
Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálstofnunar. 
Stofnunin er ein stærsta rannsóknastofnun 
landsins og sér um rannsóknir og veitir ráðgjöf 
um auðlindir í hafinu og í vötnum landsins. 

Á stofnuninni starfa um 170 manns. 
Stofnunin er í Reykjavík og er auk þess með 
starfsstöðvar víða um land auk þess að reka 2 
rannsóknarskip.

Nánari upplýsingar um starfsemi 
stofnananna má finna á heimasíðu þeirra                        
www.hafro.is og www.veidimal.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	mannauðsmála	eða	skyldra	greina
•	Starfsreynsla	á	sviði	mannauðsstjórnunar	er	æskileg	s.s.	í	
gerð	ráðningarsamninga,	starfslýsinga	og	handbóka

•	Þekking	á	kjarasamingum	og	reynsla	af	túlkun	þeirra
•	Reynsla	af	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum	er	æskileg
•	Mjög	góð	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	Mjög	góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	breytingastjórnun	er	æskileg

Helstu verkefni

•	Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	í	
mannauðstengdum	málefnum

•	Ábyrgð	á	launavinnslu	í	samráði	við	sviðsstjóra	
fjármála-	og	reksturs

•	Mat	á	mannaflaþörf	og	umsjón	með	ráðningum,	
móttöku	nýliða	og	þjálfun	starfsmanna

•	Umsjón	með	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum
•	Ábyrgð	á	gerð	starfslýsinga	og	ráðningarsamninga
•	Þátttaka	í	mótun	og	framkvæmd	kjaramála
•	Þróun	mannauðsstefnu	og	eftirfylgni	s.s.	með	starfs-
mannasamtölum	og	viðhaldi	starfsmannahandbókar

•	Kemur	að	gerð	stofnanasamninga
•	Samskipti	við	Fjársýslu	ríkisins,	Kjara-	og	
mannauðssýslu	ríkisins.

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa mannauðsstjóra. Um nýtt starf er að ræða. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi sem tekur þátt í að móta starfið. Staðan heyrir undir forstjóra. 

Mannauðsstjóri tekur þátt í almennri stefnumótun stofnunarinnar og hefur umsjón með mannauðsmálum. 
Mannauðsstjóri veitir stjórnendum stuðning, leggur til sérþekkingu og ferla sem styðja mannauðsstefnu 
stofnunarinnar. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Kerfisstjóri 
Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun 
og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar 
greiðslumiðlunar.  

Við leggjum áherslu á lipra og persónulega 
þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði 
og vissa. 

Sjá nánar um fyrirtækið á www.borgun.is

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.            
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi,	t.d.	CCNA	gráða	o.fl.
•	Windows	og	Linux	þekking	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg

Starfssvið

•	Uppsetning	og	rekstur	á	netkerfum
•	Uppsetning	og	rekstur	Windows	og	Redhat	þjóna
•	Uppsetning	útstöðva	

Borgun óskar að ráða kerfisstjóra sem fær tækifæri til að sérhæfa sig í netkerfum auk annarra 
verkefna. Viðkomandi yrði hluti af samheldnum hópi úrvals sérfræðinga í rekstrarteymi. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Gott tækifæri í boði hjá úrvals fyrirtæki.

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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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rauði krossinn á Íslandi óskar að ráða öflugan aðalbókara.

Hæfniskröfur
•  Próf í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur
    bókari eða sambærileg menntun
•  Mikil reynsla af færslu bókhalds og 
    uppgjörum
•  Þekking á samstæðureikningsskilum
•  Góð Excel-kunnátta, þekking á Agresso 
    bókhaldskerfinu er kostur
•  Greiningarhæfni og nákvæmni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
•  Lipurð í samskiptum og jákvætt hugarfar.

Ábyrgðarsvið
•  Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
•  Yfirumsjón með afstemmingum, uppgjörum og 
    viðskiptayfirlitum
•  Verkstjórn innan bókhalds
•  Uppgjör, þátttaka í gerð ársreikninga og samstæðuuppgjörs
•  Umsjón með Agresso bókhaldskerfinu
•  Innra eftirlit
•  Ábyrgð á VSK uppgjörum
•  Upplýsingagjöf og skýrslugerð
•  Önnur tengd verkefni

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að 
verkefnum sem snúa að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á 
Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá 
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum.  
Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund og skráðir sjálfboðaliðar 2.900 sem starfa í 42 deildum um land allt.  
Sérstaða Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar á breiðu sviði mannúðar- og hjálparstarfs í samræmi 
við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Hreyfingin er elsta og umfangsmesta 
mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 188 löndum. 

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning 
ríkisins við viðkomandi stéttafélag. Umsóknir gilda í 6 mánuði en öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur 
reynslu á sviði rekstrar, fjármála og uppgjörs og er tilbúinn til að takast á við umfangsmikil verkefni í krefjandi og 
breytilegu umhverfi. Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdastjórn Íbúðalánasjóðs og heyrir starfið beint undir forstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
•  Ábyrgð á daglegum rekstri og 

uppgjöri Íbúðalánasjóðs
•  Ársuppgjör og samstarf við 

endurskoðendur
•  Áætlanagerð, greining afkomu 

og eftirfylgni rekstrar
•  Ábyrgð á mánaðarlegum 

rekstraruppgjörum og 
stjórnendaupplýsingum

•  Ábyrgð á rekstri upplýsingatækni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun
•  Löggilding í endurskoðun er kostur
•  Haldbær reynsla af fjármálum, uppgjöri og 

rekstri fyrirtækja
•  Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð
•  Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í   

 vinnubrögðum
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að 
landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega 
varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Gjaldkeri og bókari

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá 
Stjörnunni. Öllum umsóknum verður svarað 
og farið með þær sem trúnaðarmál

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að vandvirkum og kraftmiklum aðila til að annast bókhald og gjaldkerastörf fyrir Stjörnuna ehf, 
einkaleyfishafa Subway á Íslandi og tengd félög. Um krefjandi og fjölbreytt starf er að ræða á skemmtilegum 
og fjörugum vinnustað.

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af bókhaldsstörfum er skilyrði 
• Viðurkenndur bókari eða svipuð menntun æskileg
• Reynsla af gjaldkerastörfum og gerð sjóðstreymis æskileg
• Þekking á Navision eða sambærilegu fjárhagskerfi
• Góð kunnátta í Excel
• Gott vald á íslenskri tungu
• Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og drifkraftur

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Almenn gjaldkerastörf
•  Gerð greiðsluáætlana
• Gerð sjóðstreymis
• Umsjón með innkaupareikningum
• Færsla bókhalds dótturfélaga
• Reikningagerð
• Afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 44 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway 
á Íslandi, rekur 23 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var 
opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu 
að leiðarljósi. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.  

Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

VR-15-025

 
 
Ef þú ert þessi nákvæma týpa og með glöggt auga 
fyrir tölum máttu endilega senda okkur umsókn.

•  Lipurð í mannlegum samskiptum 
•  Frumkvæði og árangursdrifni 
•  Sjálfstæð vinnubrögð

N1 er skemmtilegur vinnustaður og mikil áhersla lögð 
á jákvætt og uppbyggjandi vinnuumhverfi þar sem 
hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín.

Við viljum gjarnan fá umsókn frá þér á www.n1.is merkta 
sérfræðingur í hagdeild ef þú hefur áhuga á að reikna 
með okkur. 
 
Umsóknarfrestur til 10. júní 
 
Við óskum eftir umsóknum frá báðum kynjum.  
 Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ester Sif Harðardóttir, deildarstjóri reikningshalds 
í síma 440-1065 eða ester@n1.is

Starfssvið:  
•  Árs- og árshlutauppgjör og önnur upplýsingagjöf    
    innanhúss og til hlutabréfamarkaðar 
•  Aðstoð við áætlunargerð 
•  Utanumhald á afstemmingum 
•  Eftirfylgni með samþykktum reikninga 
•  Skil og afstemmingar á opinberum gjöldum 
    til skattyfirvalda 
 
Hæfniskröfur:  
•  Framhaldsnám í reikningshaldi eða fjármálum 
    eða önnur sambærileg menntun 
•  Reynsla af svipuðum störfum

Óskum eftir að ráða sérfræðing 
í reikningshald og hagdeild

Við viljum 
reikna með þér
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Ernst & Young ehf. óskar eftir nemum 
sem stefna að löggildingu í endurskoðun

Við leitum að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því að verða 
löggiltir endurskoðendur.

Störf á endurskoðunarstofu byggja á gæðum og faglegum 
vinnubrögðum og umsækjendur þurfa því að hafa frumkvæði 
og getu til að starfa sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund.

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma til móts 
við ólíkar þarfir hvers starfsmanns og bjóðum m.a. nemum 
okkar upp á hlutastarf meðan á námi stendur. 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki með 
yfir 212.000 starfsmenn í 150 löndum.

 
Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur, 

hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní n.k.

www.ey.is

Störf í 
hjólbarðaþjónustu

Við leitum að starfsfólki á 
þjónustustöðvar okkar í Reykjavík.  
Um er að ræða hvort tveggja 
tímabundin störf eða til framtíðar.

Umsókn er hægt að fylla út á 
dekkjahollin.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þorgeir 
í síma 460 3000

Fasteignasali - Sölufulltrúi
Óskað er eftir löggiltum fasteignasala eða löggildingar-

nema til sölustarfa hjá fasteignasölu, sem hefur starfað í 
áratugi. Fyrirtækið er öflugt en ekki fjölmennt. Þóknun er 
afkastatengd en sölufólk hefur aðgang að opinni söluskrá 
fasteignasölunnar. Einungis dugmiklir einstaklingar sem 

ætla sér að ná toppárangri koma til greina. 

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „fasteignir“ 

Um er að ræða starf Unix/Linux kerfisstjóra ATM kerfa við flugumferðar-
miðstöðina í Reykjavík. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem 
sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín í öflugu teymi sem þróar 
og rekur hugbúnað fyrir flugumferðarstjórn. Leitað er að einstaklingi með 
góða samskiptahæfni og örugga og þægilega framkomu.

Unnið er að hluta til á dagvöktum og bakvöktum. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um starfið. Sjá nánar á vef isavia. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Rekstur og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum  
og geymslulausnum.

• Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
• Skipulagning og vandamálagreining
• Þjónusta við notendur
• Önnur tilfallandi verkefni 

Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson, rekstrarstjóri  
ATM deildar, netfang arnar.thorarinsson@isavia.is
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Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.  
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera 
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.
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Lausar eru til umsóknar námsstöður tveggja deildarlækna á kvenna
deild Landspítala á kvenna og barnasviði. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum. Stöðurnar eru veittar til þriggja ára að 
hámarki, þó til eins árs í senn. 

Deildin hefur hlotið viðurkenningu á 24 mánaða framhaldsnámi í 
fæðinga og kvensjúkdómalækningum frá Evrópusamtökum fæðinga 
og kvensjúkdómalækna (EBCOG). Um er að ræða skipulagt nám með 
logbók og sérhver deildarlæknir í námsstöðu hefur sinn eigin 
leiðbeinanda úr röðum sérfræðilækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Kvennadeild

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á geðhjúkrun og vill 
starfa með ungu fólki. Laugarásinn er meðferðar og endurhæfingardeild á 
geðsviði fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Á deildinni eru 7 
sólarhringspláss en að stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar 
sem um 80 einstaklingar sækja þjónustu. 

Á deildinni er unnið fjölbreytt og sérhæft starf í snemmíhlutun geðrofs
sjúkdóma fyrir einstaklinga á aldrinum 1830 ára. Starfsemin er í stöðugri 
þróun og er áhersla lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt samstarf við 
fjölskyldur og aðstandendur. Um er að ræða fullt dag vinnustarf með 
tilheyrandi bakvöktum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
ÁHUGAVERT STARF

Laugarásinn

LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

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

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

Á göngudeild innkirtlasjúkdóma á lyflækningasviði starfar 15 manna 
þverfaglegt teymi að greiningu og meðhöndlun innkirtlasjúkdóma. Á 
einingunni er unnið markvisst að umbótum, námi og framþróun. Leitað 
er eftir reyndum lækni sem hefur lokið grunnnámi í lyflæknisfræði eða 
sérfræðilækni t.d. í heimilislækningum. 

Í starfinu felast tækifæri til að dýpka þekkingu sína í greiningu og 
meðferð nokkurra af algengustu heilbrigðisvandamálum samfélagsins 
eins og sykursýki og skyldum vandamálum en einnig beinþynningu, 
skjaldkirtilssjúkdómum og fleiru.

REYNDUR LÆKNIR

Göngudeild innkirtlasjúkdóma

Við sækjumst eftir lækni með góða færni í mannlegum samskiptum á 
Líknardeild í Kópavogi. Starfið hentar hvort heldur deildarlækni eða 
sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Deildin 
heyrir undir lyflækningasvið Landspítala og samanstendur af 16 rúma 
legu, dag og göngudeild, sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni 
samvinnu við líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þessa að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. Deildarlæknir tekur ekki vaktir á 
líknardeild en getur sóst eftir vöktum á lyflækningasviði spítalans.

DEILDARLÆKNIR/ 
SÉRFRÆÐILÆKNIR

Líknardeild

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SMIÐIR ÓSKAST
Uppsláttagengi óskast til vinnu 4-5 saman í holli.

Mikil mælingarvinna í boði á höfðuborgarsvæðinu.

Einnig vantar smiði í innanhúsfrágang í Norðurturni o.fl.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma  
693-7310 eða  gunnar@bygg.is

Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  eimskip.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Steinunn, inga@hagvangur.is 
Umsóknarfrestur er til 14. júní 2016
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi 

 • Færni í mannlegum samskiptum, framúrskarandi   
  góð þjónustulund og hæfni til að vinna í hópi

 • Reynsla af sölu- og markaðsstörfum 

 • Reynsla af flutningum er æskileg en ekki skilyrði

menntunar- og hæfniskröfur:

 • Hröð, nákvæm og öguð vinnubrögð ásamt
  góðum skipulagshæfileikum

 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta

VIÐSKIPTASTJÓRI
Eimskip leitar að framsæknum og árangursdrifnum einstaklingi til framtíðarstarfa
í stöðu viðskiptastjóra í Söludeild áætlunarflutninga. 

Í boði er �ölbreytt og kre�andi starf með margvíslegum tækifærum í alþjóðlegu umhverfi.

Starf viðskiptastjóra byggir á sölu flutningaþjónustu sem snýr að innflutningi og tengdri 
þjónustu, ásamt því að veita faglega flutningaráðgjöf og þróa lausnir til handa 
viðskiptavinum Eimskips. Viðskiptastjóri ber ábyrgð á tilboðs- og samningagerð, 
uppbyggingu tengsla og sölu á heildarþjónustu félagsins til viðskiptavina í innflutningi.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir því að ráða í stöðu  

sérfræðings á fjármálasviði, um 100% starf er að ræða.

Í starfi sérfræðing felst m.a. :
• Vinna við fjárhagsáætlunargerð.
• Vinna við uppgjör.
• Skýrslugerð og greiningar.
• Eftirlit með rekstri.Önnur verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur :
• Viðskiptafræðimenntun.
• Góð bókhaldsþekking áskilin.
• Starfsreynsla æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking og reynsla á Navison bókhaldskerfi og launakerfi 

H-launa er kostur.
• Gerð er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð og þarf 
 viðkomandi að vera talnaglöggur.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Garðarsdóttir fjármálastjóri  
í síma 480-1900.

Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 16.júní næstkomandi.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til Ingibjargar Garðarsdóttur fjármálastjóra, 
Ráðhúsi Árborgar, Austurvegur 2, 800 Selfoss,  
netfang inga@arborg.is, merkt sérfræðingur.

Verslunarstjóri
Við leitum að kraftmiklum verslunarstjóra  
fyrir lífstílsverslun okkar í Kringlunni

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir á traustum 
faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30 manns, þar af heil-
brigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir verslanir á Stórhöfða og í Kringlunni auk 
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífs-
gæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

   

Starfssvið og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með útliti verslunar og vöruframsetningu.
• Kynna vörur og veita ráðgjöf um notkun þeirra.
• Tryggja að þjónusta sé til fyrirmyndar. 
• Markmiðasetning og eftirfylgni í samráði við stjórnendur.

Eiginleikar og hæfniskröfur
• Góð reynsla af verslunarstjórn eða öðrum stjórnunarstörfum er skilyrði.
• Árangursdrifinn einstaklingur sem er lipur í mannlegum samskiptum.
• Hugmyndaríkur, jákvæður og skapandi einstaklingur.
• Búi yfir sjálfstæðum vinnubrögðum, sé lausnamiðaður og sýni frumkvæði.
• Hafi eldmóð, metnað og framúrskarandi þjónustulund.
• Menntun sem nýtist í starfi er mikill kostur. 

Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki og sjá um rekstur á spennandi lífstílsverslun,  
þar sem lögð er áhersla á heilsu, lífsgæði og virkan lífstíl, sendi umsókn með starfsferilsskrá  
og mynd á agnar@eirberg.is merkt Verslunarstjóri.

Eirberg er reyklaus vinnustaður þar sem lögð er áhersla á heilsusamlegan lífstíl.  
Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.
Umsóknarfrestur er til 16. júní 2016. Fyllsta trúnaðar verður gætt.



             
                         Labelling Manager 

 
Lyfjaupplýsingadeild (Prescribing & Patient Information) tilheyrir skráningarsviði 

Actavis og ber ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar sótt er um markaðsleyfi fyrir lyf á 
alþjóðavísu og viðhald á þeim. Til lyfjaupplýsinga telst samantekt um eiginleika lyfs, áletrun  
umbúa og upplýsingar í fylgiseðli ætluðum notendum lyfsins.

Labelling Manager sér um undirbúning, gerð og viðhald á lyfjaupplýsingatextum m.a. uppfærslu vegna 
nýrra upplýsinga varðandi öryggi við notkun lyfs (safety variations), til innsendingar og samþykktar hjá 
skráningaryfirvöldum. Megin samskiptatungumál deildarinnar er enska og lyfjaupplýsingatextar eru unnir  
á ensku. Um er að ræða tvær tímabundnar stöður til sex mánaða.

Helstu verkefni:

•      Gerð lyfjaupplýsinga vegna umsókna um markaðsleyfi

•      Viðhald lyfjaupplýsinga eftir veitingu markaðsleyfa

•      Tryggja að reglum, leiðbeiningum og fyrirmælum ESB/EES sé fylgt hvað varðar lyfjaupplýsingar

•      Eftirfylgni með að verklagsreglum Actavis sé fylgt hvað varðar lyfjaupplýsingar

Medis leitar að öflugum liðsmönnum til að slást í hóp um 120 starfsmanna 
á Íslandi og erlendis. Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis og annast sölu á lyfjum og 

lyfja-hugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er yfir 300 milljónir USD á ári 
og meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims.  

 Verkefnastjóri í Planning &  Analysis 
Starfið tilheyrir Áætlana- og greiningarsviði Medis og sér deildin um að safna saman eftirspurn frá viðskiptavinum um framtíðarviðskipti, sér 

um vöruhús gagna, skýrslugerð, greiningarvinnu og innleiðingu bættra vinnuferla. Deildin er í miklum samskiptum við aðrar deildir Medis sem og 
fjármála- og framleiðslueiningar Actavis.  Um er að ræða tímabundna stöðu til eins árs með möguleika á fastráðningu eftir þann tíma. 

Helstu verkefni:

•     Gagnameðhöndlun í gagnagrunnum Medis og Actavis

•     Þátttaka í áætlanagerð, greiningarvinnu á sölu, pöntunum og áætlunum

•     Gerð kynningarefnis og skýrslugerð

•     Umbótavinna í ferlum

•     Önnur verkefni tengd fjármálasviði Medis

•     Samskipti við dótturfélög Actavis víðsvegar um heiminn 

 
 
Account Manager
Um er að ræða þrjú framtíðarstörf vegna aukinna umsvifa Medis. Störfin tilheyra deildinni Customer Service og sér deildin um samskipti við erlenda viðskiptavini, 
söluskrifstofur Medis erlendis, stoðdeildir og framleiðslueiningar Actavis. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.  
Account Manager er ábyrgur fyrir hópi erlendra viðskiptavina, er í daglegum samskiptum við þá og hefur yfirsýn yfir þarfir þeirra. Eitt starfanna þriggja krefst 
kunnáttu í spænsku, en farið er fram á mjög góða enskukunnáttu fyrir öll störfin. 

Helstu verkefni:

•     Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu 

•     Heildaryfirsýn yfir þarfir viðskiptavina 

•     Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis og framleiðslueiningar Actavis 

www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með  12. júní nk.
 
Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir,  
jsteingrimsdottir@actavis.is og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.com.

Hjá Actavis og Medis 
bjóðum við upp á:

•   snyrtilegan og öruggan vinnustað

•    fjölskylduvænt starfsumhverfi

•    góðan starfsanda

•    gott mötuneyti

•    fræðslu og þjálfun

•    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni 
     sem sinna heilsuvernd starfsmanna

•    árlegan styrk til íþróttaiðkunar 

    auk fræðslustyrks

•    öflugt starfsmannafélag

Við leitum að einstaklingi

•     með háskólamenntun t.d. á sviði viðskipta/hagfræði/verkfræði

•     sem er talnaglöggur

•     með áhuga á upplýsingatækni

•     með góða enskukunnáttu

•     sem er skipulagður og lausnamiðaður

•     sem er þjónustulundaður og lipur í mannlegum samskiptum

Við leitum að einstaklingum

•     með háskólamenntun sem nýtist í starfi 

•     með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli;  
       öll önnur tungumálakunnátta er kostur

•     sem tileinka sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

•     sem búa yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni 

•     sem vinna vel undir álagi og geta fylgt ströngum tímalínum 

Við leitum að einstaklingum

•      með háskólamenntun í lyfjafræði, læknisfræði eða öðrum heilbrigðis-/lífvísindum

•      með mjög góða enskukunnáttu, önnur tungumálakunnátta er kostur

•      með reynslu af textagerð

•      sem eru nákvæmir og sjálfstæðir í vinnubrögðum

•      með góða almenna tölvukunnáttu 

•      með þekkingu á lyfjaskráningum, lyfjagát eða klínískum rannsóknum (Labelling Manager)
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+354 527 5000
gri l lhusid. is

 GRILLHÚSINU Í TRYGGVAGÖTU VANTAR 

SEM GETUR STJÓRNAÐ VAKT Í VEITINGASAL 

            
HRESSAN OG DUGLEGAN LEIÐTOGA 

    

• vera mjög þjónustulundaður
• frábær í mannlegum samskiptum
• kunna að stjórnað sínu starfsfólki
• sjá til þess að gæði og þjónusta sé samkvæmt  
 stöðlum Grillhússins

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi:

Unnið er á svokölluðum 2-2-3 vöktum frá 10:30 til 22:30, 
15 daga í mánuði. Einungis um framtíðarstarf er að ræða. 

Sendu ferilskrá á tryggvagata@grillhusid.is

Umsóknafrestur eru til 10.júlí

Málmsuðumaður 
Deilir auglýsir laust starf málmsuðumanns. Reynsla og 
þekking af viðhaldsstörfum  við orkuver er kostur en ekki 
skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanns eru nákvæmni, góð al- 
menn      verkkunnátta og gott vald á Tig-Mig- og pinnasuðu. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á 
netfangið jj@dts.is.

Lokadagur umsókna er til og með 20. Júní nk.

Deilir sérhæfir sig í þjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum  og tengdum búnaði 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
upptektir, ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu.
Sjá nánar á www.dts.is

Viltu vera með?

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir 
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er 
�ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnré�is- 
og samgöngustefna er hjá fyrirtækinu. Við viljum nefnilega vera besti 
vinnustaður landsins!

Ert þú öflugur og talnaglöggur einstaklingur með auga fyrir smáatriðum? 
Þá erum við að leita af þér til að ganga til liðs við tekjuskráningarhópinn okkar. 
Í starfinu munt þú halda utan um verkbókhald Advania, gefa út reikninga og 
gæta þess að þeir séu í samræmi við samninga við okkar viðskiptavini. 

Ef þú vilt vinna með hressu og skemmtilegu fólki í lifandi umhverfi,
þá skaltu drífa þig á vefinn okkar og senda inn umsókn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Nám í viðskiptafræði, bókhaldi eða
    öðrum viðskiptatengdum greinum
•  Þekking og færni á Navision eða 
    sambærilegu bókhaldskerfi
•  Reynsla af verkbókhaldi og samningum 
    telst mikill kostur 

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
sigrunosk@advania.is, 440 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2016.

•  Góð þekking og færni á Excel og góð
    almenn tölvukunná�a  
•  Jákvæðni, þjónustulund og hæfni 
     í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður í tekjuskráningu

Félagsmálastjóri
Félags- og skólaþjónusta A-Hún auglýsir stöðu 
félagsmálastjóra í Austur Húnavatnssýslu lausa til 
umsóknar. Gerð er krafa um próf frá viður- 
kenndum háskóla af sviði félags- og uppeldisfræða 
eða sambærileg menntun. Æskilegt er að um- 
sækjendur hafi reynslu af stjórnun og/eða ráðgjöf 
í opinberri stjórnsýslu og hafi þekking á viðeigandi 
lagaumhverfi, s.s. um barnavernd og réttindi  barna, 
málefni aldraðra, fatlaðra og félagsþjónustu.  Einnig 
er mikilvægt að umsækjendur hafi reynslu og  
þekkingu á  rekstri og mjög góða færni í mannlegum  
samskiptum.  Umsóknarfrestur er til 20. júní  2016.   
 
Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skila til Félags- og skólaþjónustu  
A Hún.,  Flúðabakka 2, 540 Blönduósi. 

Nánari upplýsingar veitir Auður H. Sigurðardóttir 
félagsmálastjóri í síma 4554170 eða Gsm:863 5013 
Netfang: audurh@felahun.is og  
Magnús B. Jónsson framkvæmdastjóri Félags- og 
skólaþjónustu A-Hún s:4552700 eða Gsm:8994719  
netfang: magnus@skagastrond.is

                                           Félags- og skólaþjónusta A-Hún

Starfsfólk í hlutastarf
Vegna aukinna verkefna leitum við hjá Vinakoti að öflugu starfs-
fólki í hlutastarfi. Um er að ræða vaktavinnu með ungmennum 
með fjölþættan vanda.

Við rekum skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ungmenni 
með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að 
skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt um-
hverfi. Lesa má meiri um okkur á vinakot.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	Þátttaka	í	einstaklingsáætlunum	og	teymisvinnu
•	Hvetja	og	styðja	ungmennin	til	sjálfstæðis	og	virkni	
•	Umönnun	og	félagslegur	stuðningur
•	Vera	fyrirmynd	fyrir	ungmennin
•	Almennt	heimilishald

Hæfniskröfur
•	Áhugi	og	metnaður	fyrir	að	starfa	með	unglingum	 

með fjölþættan vanda
•	Reynsla	af	því	að	starfa	með	fólki	
•	Þekking	á	einhverfu	er	æskileg	
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi	er	æskileg
•	20	ára	eða	eldri
•	Hreint	sakavottorð	í	samræmi	við	lög

Auk þess skiptir máli að búa yfir
•	Sveigjanleika	og	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Hæfni	til	að	takast	á	við	óvæntar	aðstæður
•	Frumkvæði,	jákvæðni	og	áhugasemi	í	starfi
•	Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.

Opið er fyrir umsóknum og þurfa umsækjendur að geta hafið 
störf	sem	fyrst.	Nánari	upplýsingar	veitir	Sóley	Kristjánsdóttir,	
mannauðsstjóri,	á	soley@vinakot.is	

Umsókn	ásamt	ferilskrá	skal	senda	á	starf@vinakot.is	

-	Fagmennska,	umhyggja	og	traust	eru	gildin	
sem við vinnum eftir -

Urð og Grjót ehf óskar eftir vörubílstjórum í vinnu, 
bæði til skammtíma og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á  
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar
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Okkur vantar bifreiðasmiði og eða vana menn 
til starfa í réttingadeildina hjá okkur.

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á bjarni@bilastjarnan.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
Óskar eftir að ráða 

fjármálastjóra
Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrir
tækjum landsins og fagnar í ár 85 ára afmæli.
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hóp
ferðabifreiða. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks 
með breiða þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð  

kostnaðaráætlana
• Yfirumsjón með reikningagerð, innheimtu og  

bókhaldi
• Yfirumsjón með launaútreikningum og samningagerð
• Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
• Framsetning rekstraruppgjöra og annarra  

stjórnendaupplýsinga
• Umsjón með gerð ársreikninga og samskipti við endur

skoðendur
• Hagræðing í rekstri og endurskoðun verkferla
• Samskipti við birgja, lánadrottna og viðskiptavini
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Meistaragráða á sviði fjármála, t.d. viðskiptafræði og eða 

endurskoðun
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, bókhalds og 

reksturs
• Hæfni og reynsla í samningagerð
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
https://gjtravel.rada.is  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Gunnarsson  
stefan@gjtravel.is. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum verður svarað.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar ensku-
kennara og stuðningsfulltrúa til starfa frá komandi 
hausti.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjöl-
breytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun 
og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma  
480-5400 og á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Ed-
wald, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða  
Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2016.

Skólastjóri

Staða leikskólastjóra við leikskólann Reynisholt

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Reynisholti

Reynisholt er fjögurra deilda leikskóli við Gvendargeisla í Grafarholti, staðsettur í fallegum trjálundi í næsta nágrenni við Reynis-
vatn. Helsta áherslan í starfi leikskólans er lífsleikninám með virðingu fyrir margbreytileika samfélagsins. Heilbrigði og vellíðan 
eru höfð að leiðarljósi í starfinu þar sem snerting, jóga og slökun eru meðal grunnþátta. Leikskólinn er Grænfánaskóli  
og unnið er að þróunarverkefni um læsishvetjandi umhverfi í samvinnu við foreldra. 

Leitað er að einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram metnaðarfullt leikskólastarf  
í Reynisholti.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla- 
   stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2016.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111. 
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

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

Staða aðstoðarskólastjóra  
við Hólabrekkuskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Hólabrekkuskóla.

Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík með tæplega 500 nemendur og  um 70 starfsmenn. Leiðarljós Hólabrekku- 
skóla er virðing, gleði og umhyggja. Í skólanum er unnið eftir Uppbyggingastefnunni/uppeldi til ábyrgðar sem bæði Olweusarverkefni 
skólans og Vinaliðaverkefni falla vel að.  Í skólanum er lögð áhersla á að öllum líði  vel auk þess sem áhersla er á að veita nemend- 
um þjálfun í lífsleikni og sjálfsaga. Mikil og góð skólaþróun á sér stað í Hólabrekkuskóla. Má þar nefna byrjendalæsið, læsi til náms / 
orð af orði, gagnvirkan lestur og gerð hugtakakorta. Aukin áhersla er á þematengt nám þvert á árganga til að auka lykilhæfni meðal 
nemenda og teymisvinnu hjá kennurum. Hólabrekkuskóli tekur þátt í nokkrum Breiðholtsverkefnum t.a.m. Læsi allra mál – læsi í 
víðum skilningi og Heilsueflandi Breiðholt sem tengist Heilsueflandi grunnskóla. Hólabrekkuskóli er í fararbroddi í notkun á Námsvef 
grunnskóla (Moodle) og í innleiðingu á tækni í námi og kennslu.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu 

skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar

• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu og 
starfáætlun 

• Að leiða vinnu við innra mati á skólastarfi
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í 

samstarfi við skólastjóra
• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og 
 kennslureynslu í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla í grunn-
 skóla æskileg
• Þekking og forystuhæfileikar til að leiða framsækna 

skólaþróun.
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið 
varðar. Óskað er eftir að með umsókninni fylgi greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf.

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2016.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla, holmfridur.g.gudjonsdottir@reykjavik.is og í síma 411 7550 / 6648235
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Meiraprófsbílstjórar óskast til starfa

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á  
netfangið trukkur@bifreidastod.is

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

OKKUR VANTAR KENNARA
Í HRAUNVALLASKÓLA
Einstaklingsmiðuð kennsla sem byggir m.a. á samvinnu, 
samskiptum og gagnrýnni hugsun nemenda.
Nánar á hafnar�ordur.is

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.   

Um sumarstarsmenn er að ræða – jafnvel framtíðarstarf. 
Góð laun og fríðindi í boði.

Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf frá hausti 2016:

 • Umsjónarkennari, fullt starf.
 • Heimilisfræðikennsla, hlutastarf.
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,   
  lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf 
  við skólann.

Nánari upplýsingar um öll störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 17. júní næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Grunnskóli Seltjarnarness

seltjarnarnes.is

rafvirkja- 
s veinar
ÓskasT

Við Viljum ráða rafVirkjasVeina til  
starfa á höfuðborgarsVæðinu.
umsóknir sendist á póstfangið  
rafvirkinn@rafvirkinn.is



Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar í gegnum heimasíðu okkar: icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní.
Applications and résumés are accepted through our website: icelandairhotels.is. Application deadline is 12th of June.
 
Nánari upplýsingar veitir: / For Information: 
Paulina Agnieszka Kieszek, yfirþerna / housekeeping manager: paulina@icehotels.is

Herbergjaþrif / Housekeeping
Icelandair hótel Reykjavík Marina leitar að öflugum liðsmönnum í herbergjadeild. Helstu verkefni eru 
herbergja þrif skv. gæðastöðlum fyrirtækisins og önnur verkefni herbergjadeildar þar sem markmiðið er að 
bjóða gestum upp á fyrirmyndar umhverfi og þjónustu.
Icelandair Hotel Reykjavík Marina is looking for enthusiastic team members in housekeeping. Main responsibilities are 
room cleaning according to quality standards and other housekeeping tasks where the goal is to create exemplary 
environment and service for our guests. 

Hæfniskröfur / Requirement
• Gott vald á ensku / Good English skills
• Rík þjónustulund / Good service orientation
• Auga fyrir smáatriðum / Attention to detail
• Lipurð í mannlegum samskiptum / Good communication skills
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum / Initiative and independent working approach
• Snyrtimennska og stundvísi / Tidiness and punctuality

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfsmönnum. Leitast er við að 
efla faglega þróun starfsmanna svo 
þeir geti sem best sinnt starfi sínu.

At Icelandair Hotels we have a 
diverse group of people working 
together towards a common goal, 
we respect each other and our 
guests. When hiring we look for 
certain qualities, such as positivity 
and willingness to learn and succeed.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

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

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Móttökuritari
Reykjalundur auglýsir stöðu móttökuritara lausa til umsóknar. Um 
er að ræða 81,25% starfshlutfall og er um framtíðarstarf að ræða.

Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, töluglöggur, búa yfir sveig-
janleika, almennri tölvuþekkingu og einstakri hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Starfið felst í almennum móttökustörfum, símavörslu og skráningu 
á göngudeild.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðs- 
stjóri  gudbjorg@reykjalundur.is  eða í síma 585 2143 og Lára M. 
Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar laras@reykjalundur.is 
eða í síma 585 2129.

Umsóknarfrestur er til 18. júní 2016 og umsóknarform má finna á 
heimasíðu Reykjalundar.

STARFSSVIÐ:
n Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga  

frá framleiðendum
n Verkfræðiaðstoð við viðhald, rekstur og 

viðvarandi lofthæfi
n Umsjón með tæknigögnum er snúa að 

viðvarandi lofthæfi
n Greining á viðhaldsgögnum og áreiðanleika 

flugvéla og íhluta
n Samskipti við framleiðendur og viðhaldsaðila
n Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

 HÆFNISKRÖFUR:
n Próf í verkfræði eða tæknifræði
n Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
n Þekking og reynsla af úrvinnslu 

áreiðanleikagagna er kostur
n Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg
n Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
n Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli 

er skilyrði
n Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita: 
Unnar Sumarliðason I unnar@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef 
félagsins, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar 
en 19. júní.
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SÉRFRÆÐINGUR

VERKFRÆÐIDEILD ICELANDAIR

Icelandair óskar eftir öflugum liðsmönnum til starfa með verkfræðideild félagsins í Hafnarfirði. 
Verkfræðideild Icelandair sinnir m.a. eftirliti með viðhaldi burðarvirkja og innréttingum 
(Structures/Interior Engineer), eftirliti með loft- og vökvakerfum (Systems Engineer), eftirliti 
með hreyflum (Powerplant Engineer) og greiningu áreiðanleika á viðhaldsgögnum flugvéla og 
íhluta (Reliability Engineer).

Máltökumaður 
Steinsmiðjan Rein leitar að máltökumanni  

sem gæti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Máltaka fyrir borðplötur,sólbekki og fl. úr náttúrustein. 

Unnið er með nýjustu stafræna tækni.
Um er að ræða líkamlega auðvelt starf sem  

þó krefst töluverðar hugarleikfimi.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lestri og eða gerð teikninga, reynsla af  

hvers konar smíðavinnu er mikill kostur.
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking  

á CAD umhverfi er kostur.
Viðkomandi þarf að vera mjög nákvæmur  

og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi póst á rein@rein.is og  
öllum umsóknum verður svarað

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík
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Landslög leita að lögfræðingi til að sinna  
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Reynsla af lögfræðistörfum
• Málflutningsréttindi æskileg
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku

Á Landslögum starfa 20 lögmenn og fjöldi annarra starfs manna. 
Helstu verkefni Landslaga eru á sviði samningagerðar og 
málflutnings fyrir dómstólum auk ráðgjafar á ýmsum sviðum. 
Þá hefur stofan sérhæft sig í uppgjöri slysa- og skaðabótamála, 
fjármálarétti, hlutafélagarétti, samkeppnisrétti, fasteignarétti, 
sveitarstjórna- og stjórnsýslurétti og verktaka og - útboðsrétti. 

Nú leita Landslög að liðsauka. Kostur er ef umsækjendur hafa 
reynslu af verktaka- og útboðsrétti eða félaga- og fjármálarétti. 

Umsóknir berist Landslögum, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, eða 
á netfangið landslog@landslog.is fyrir 20. júní nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um Landslög er að finna 
á heimasíðu lögmannsstofunnar www.landslog.is

Borgartún 26
105 Reykjavík
Sími: 520 2900
Fax: 520 2901 

Kt.: 450710-0830
Vsk.: 105456
www.landslog.is

LÆKNASTÖÐUR Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS

FJÓRAR STÖÐUR LÆKNA  
Í HEILSUGÆSLU HSA
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir fjórum læknum 
til starfa sem hér segir: Yfirlæknir í Fjarðabyggð og yfirlæknir á 
Egilsstöðum. Tveir heilsugæslulæknar, annar með aðalstarfsstöð 
í Fjarðabyggð og hinn á Egilsstöðum. Stöðurnar veitast frá 01.09. 
2016 og eru 100%, nema um annað sé samið.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirlæknir samkvæmt starfslýsingu.
• Almennar lækningar.
• Heilsuvernd.
• Vaktþjónusta.
• Kennsla nema.
• Þátttaka í vísindastarfi, gæða-  
 og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur

• Sérfræðimenntun í heimilis- 
 lækningum er krafa varðandi 
 yfirlæknisstarfið og æskileg en  
 ekki skilyrt fyrir hinar stöðurnar. 
• Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð 
 vinnubrögð og faglegur metnaður.
• Reynsla af og vilji til þverfaglegrar 
 samvinnu (teymisvinnu). 
• Hæfni í mannlegum samskiptum,  
 áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. 
• Áskilinn er réttur til að hafna  
 umsóknum frá einstaklingum sem ekki  
 teljast uppfylla framangreind skilyrði.
• Íslenskukunnátta áskilin.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir 
allri heilsugæslu á mörgum stöðvum, rekur Umdæmissjúkrahús Austurlands/
FSN og þrjár hjúkrunardeildir. Auk lækna í heilsugæslu, skurðlæknis og 
svæfingalæknis á sjúkrahúsinu starfar húðsjúkdómalæknir hjá HSA og þar er 
reglulega veitt ýmiss konar önnur sérfræðiþjónusta. HSA hefur langa reynslu 
af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð 
er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, þ.á.m. hjúkrunar-
fræðingum, ljósmæðrum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum.

Umsóknarfrestur er til 30.júní 2016.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands, en 
áhugasamir eru hvattir til að hafa samband til að fá frekari upplýsingar um kjör.   

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

Nánari upplýsingar veita 

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

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

Kristín B. Albertsdóttir forstjóri HSA 
s. 470-3051 og 866-8696, netf. kba@hsa.is. 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Skrifstofa fjármála og rekstrar
Helstu verkefni:

•	 Rekstrarúttektir og greiningar
•	 Eftirlit með framkvæmd fjárlaga
•	 Samstarf og samvinna við stofnanir  

ráðuneytisins 

Skrifstofa stefnumótunar og þróunar
Helstu verkefni:

•	 Stefnumótun og eftirfylgni stefna
•	 Árangursmælingar og skýrslugerð
•	 Samþætting opinberra stefna 
•	 Samstarf og samvinna við stofnanir ráðuneytisins 

Stöður sérfræðinga hjá 
innanríkisráðuneytinu
Sérfræðingunum er ætlað að vinna að samþættingu stefnumótunar og fjárlaga á 
grunni nýrra laga um opinber fjármál. Annars vegar er um að ræða starf hjá 
skrifstofu fjármála og rekstrar og hins vegar á skrifstofu stefnumótunar og þróunar.

Sölvhólsgötu 7   101 Reykjavík   Sími 545 9000

Í báðum tilvikum er um fullt starf að ræða. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar jafnt sem 
konur eru hvött til að sækja um. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní  nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu ráðuneytisins: 
http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/. 

Krafa er gerð um háskólamenntun og framhaldsmenntun, t.d. á sviði viðskipta, hagfræði eða verkefnis-
stjórnunar. Frekari upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur vegna starfanna má finna á vefsíðu 
ráðuneytisins www.irr.is eða á www.starfatorg.is

Frekari	upplýsingar	um	störfin	veita	Ingilín	Kristmannsdóttir,	skrifstofustjóri	skrifstofu	stefnumótunar	
og	þróunar,	og	Pétur	U.	Fenger,	skrifstofustjóri	skrifstofu	fjármála	og	rekstrar,	í	síma	545	9000.	

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Aðstoðar matráður í leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Efstahjalla

Grunnskólar

· Kennari á miðstigi í Álfhólsskóla

· Textílkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

· Skólaliði í gæslu / ræstingar í Lindaskóla

· Textílkennari í Salaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

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

Auglýst er eftir skólastjóra/kennara í Finn-
bogastaðaskóla í Árneshreppi á Ströndum.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi.  
Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar með börn  

á skólaaldri hvattir til að sækja um.

Starfið losnar haustið 2016 og er samkomulagsatriði  
hvenær nýr skólastjóri/kennari hefur störf.

Húsnæði í boði og möguleikar á annari atvinnu.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti  
s. 451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016.
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Starfsmaður á steypudælu
Steypustöð Skagafjarðar ehf óskar eftir að ráða starfsmann á 

steypudælu.  Mjög gott ef viðkomandi hefði einhverja reynslu en 
það er ekki skilyrði.  Viðkomandi þarf að hafa meirapróf og vinnu-
vélaréttindi.  Um er að ræða framtíðarstarf og mikil vinna í boði.  

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2016

Umsóknum skal skilað til Ásmundar Pálmasonar  
á netfangið steypustod.ajp@simnet.is.

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

Steypustöð Skagafjarðar ehf | Skarðseyri2 | 550 Sauðárkrókur, 
sími 453 5581 | steypustod@simnet.is

Sölu- og kynningarstarf
Við erum útgáfufyrirtæki sem er að stækka sölu- og 
markaðsdeildina og leitum því að góðum starfsmanni 
með jákvætt viðmót í teymið okkar. 
Um er að ræða áhugavert sölu- og kynningarstarf á 
fjölbreyttum útgáfum og rafrænna APP miðla.

Við erum að leita af starfsmönnum í fullt starf og hlutstarf.
Umsóknarfrestur er til 10 júní
öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir sendist á Gunnar (today@today.is)

  

Sérfræðingur á skrifstofu  
hagmála og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sérfræðings á sviði greininga.

Starfssvið
• Upplýsingaöflun og framsetning  
 tölfræðilegra upplýsinga.
• Greining, úrvinnsla gagna og gerð spálíkana.
• Kostnaðargreining og gerð og umsjón reiknilíkana.
• Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins  í 
 samstarfi við fagskrifstofur og stofnanir ráðuneytisins.
• Gerð fjárlagatillagna, rekstrar- og framkvæmda- 
 áætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði  
 eða önnur sambærileg menntun.  
 Framhaldsmenntun er kostur.
• Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna.
• Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðar- 
 greiningu og kostnaðareftirliti.
• Þekking á gagnasöfnum og -grunnum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og  
 agaðan hátt.
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
• Góð kunnáttu í ensku og einu Norðurlandamáli  
 er kostur.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslunni og  
 fjárlagagerð er kostur.
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins  
 er kostur.
• Þekking og reynsla af teymisvinnu og verkefnis- 
 stjórnun er kostur.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi. Nánari upplýsingar veita Ólafur Darri 
Andrason, skrifstofustjóri, olafur.darri@vel.is, og 
Dagný Brynjólfsdóttir, staðgengill skrifstofustjóra, 
dagny.brynjolfsdottir@vel.is. Umsóknir ásamt upp-
lýsingum um menntun og starfsferil skulu berast vel-
ferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
101 Reykjavík, eða á netfangið: postur@vel.is eigi 
síðar en 20. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Tekið skal fram að um-
sóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um aug-
lýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 2. júní 2016.

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar 
eftir því sem þörf er á.

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva.

Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er hafin breyting á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því að 
auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og bæta 
vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum.

Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og útfæra þjónustu sem mætir þörfum 
íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt 
mælingum og mati.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Sálfræðingafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

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

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). Vinsamlegast skráið í umsókn hvaða starfsstöð og starfshlutfall óskað er eftir.

Starfshlutfall er 50 - 100%. Umsóknarfrestur er til og með 20.06.2016.

Nánari upplýsingar veita Agnes Agnarsdóttir, fagstjóri sálfræðiþjónustu – agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 852-1225 og 
Baldur Ingi Jónasson, mannauðsráðgjafi – baldur.ingi.jonasson@heilsugaeslan.is - 585-1329.

Störf sálfræðinga   
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laus eru til umsóknar störf sálfræðinga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða eitt 100% 
starf eða tvö 50% störf hjá Heilsugæslunni Árbæ, 50% starf hjá Heilsugæslunni Efstaleiti, 50% starf hjá 
Heilsugæslunni Garðabæ, 50% starf hjá Heilsugæslunni Hvammi, 50% starf hjá Heilsugæslunni Miðbæ, 50% 
starf hjá Heilsugæslunni Mosfellsumdæmi og 100% starf hjá Heilsugæslunni Seltjarnarnesi og Vesturbæ. 
Áætlað er að viðkomandi hefji störf 15. ágúst eða eftir nánara samkomulagi.  Fram þarf að koma í umsókn 
um hvaða starfsstöð/stöðvar er sótt.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
Móttaka barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra sem 
hefur verið vísað til sálfræðings vegna geðrænna 
vandamála. 

Sálfræðingar starfa í teymi með læknum og 
hjúkrunarfræðingum á heilsugæslustöðinni og í 
náinni samvinnu við skóla og félagsþjónustu á 
svæðinu. 

Viðkomandi mun taka þátt í þróun og uppbyggingu 
sálfræðiþjónustu á starfsstöð sinni. 

Hæfniskröfur
Leitað er að dugmiklum sálfræðingum með reynslu 
af meðferð barna og unglinga með geðrænan vanda. 
Viðkomandi þurfa að hafa þekkingu á gagnreyndum 
aðferðum, s.s. hugrænni atferlismeðferð.

Nauðsynlegt er að búa yfir mikilli lipurð í mannlegum 
samskiptum og ástunda öguð og fagleg vinnubrögð. 
Mikilvægt er að geta unnið sjálfstætt en eiga einnig 
auðvelt með að vinna í þverfaglegu teymi. Þörf er á 
góðri almennri tölvukunnáttu.

Hjúkrunarfræðingur óskast

Heilsugæslan í Lágmúla óskar eftir að ráða hjúkrunar-
fræðing. Um er að ræða 50% stöðu frá og með 1. júní nk. 
eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri. Sími 595 1300. 
Póstfang: steinunn@hglagmuli.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201606/806
Eðlisfræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201606/805
Sérfræðingur á sviði greininga Velferðarráðuneytið Reykjavík 201606/804
Skrifstofustjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201606/803
Mannauðsstjóri Hafrannsóknarstofnun Reykjavík 201606/802
Læknastöður Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201606/801
Aðst.maður við endurhæfingu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201606/800
Sjúkraliðar/st.fólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201606/799
Sálfræðingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201606/798
Framhaldsskólakennari, líffræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201606/797
Almennur starfsmaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201606/796
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201606/795
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201606/794
Ráðgjafi/verkefnastjóri Ríkiskaup Reykjavík 201606/793
Ljósmóðir, fæðingadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/792
Sjúkraliðar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/791
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/790
Læknir LSH, göngudeild innkirtlasjúkdóma Reykjavík 201606/789
Deildarlæknir/sérfræðilæknir LSH, Líknardeild Kópavogur 201606/788
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Vík 201606/787
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Dalvík 201606/786
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Akranes 201606/785
Læknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201606/784
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201606/783
Móttökuritari/ritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201606/782
Lektor við iðjuþjálfunardeild Háskólinn á Akureyri Akureyri 201606/781
Námsráðgjafi Framhaldsskóli A.-Skaftafellssýslu Höfn 201606/780
Ræstitæknir Verkmenntaskóli Austurlands Egilsstaðir 201606/779
Dýralæknar, tímabundið Matvælastofnun Ýmsir staðir 201606/778
Hjúkrunarfræðingur LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201606/777
Námsstöður deildarlækna LSH, kvennadeild Reykjavík 201606/776
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/775
Heilsugæsluritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík 201606/774
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201605/773
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Akranes 201605/771

Forritaþróun fyrir landbúnað
Upplýsingatæknisvið Bændasamtaka Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa í Reykjavík. 
Tilvonandi starfsmaður mun vinna við þróun vefforrita fyrir landbúnað.

Æskileg þekking og reynsla:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun
• Python, Django og Linux
• Oracle gagnagrunnur
• Java
• HTML5 og CSS3
• Javascript og jQuery 
• Agile/Scrum aðferðafræði

Hæfniskröfur:
• Geta til að vinna í teymi og sjálfstætt
• Frumkvæði, metnaður og framsýni
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Í boði er fjölbreytt og spennandi forritunarstarf þar sem reynir á teymisvinnu,  
sjálfstæð vinnubrögð og getu til að takast á við krefjandi verkefni.  
Umsóknarfrestur er til 22. júní 2016. 
Nánari upplýsingar gefur Þorberg Þ. Þorbergsson, sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs  
Bændasamtaka Íslands,í síma 563-0300 eða í netfangið thorberg@bondi.is. 

Bændasamtök Íslands – Bændahöllin við Hagatorg - 107 Reykjavík - www.bondi.is – 563-0300

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Staða skólastjóra við leikskólann 
Lyngholt á Reyðar�rði er laus til 
umsóknar.

Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leið-  
toga, sem er reiðubúinn að leiða þróttmikið skólastarf 
leikskólans og e�a skólasamfélagið í Fjarðabyggð.

Helstu verkefni:
· Ábyrgð á rekstri skólans og þróunarvinnu
· Fagleg forysta, dagleg  stjórnun og samhæ�ng  
  starfskrafta skólans
· Víðtækt samstarf við stofnanir, heimili og samfélag 

Menntun og hæfniskröfur:          
· Umsækjandi skal hafa ley�sbréf til kennslu í 
  leikskóla
· Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstar� er 
  æskileg
· Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg
· Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 
  frumkvæði

Lyngholt er 5 deilda leikskóli á Reyðar�rði og nem- 
endur eru rúmlega 100. Leikskólinn nýtir uppeld-
isaðferðirnar Uppeldi til ábyrgðar og ART og tekur 
virkan þátt í skólaþróunarstar� með öðrum skólum í 
Fjarðabyggð. Nánari upplýsingar er að �nna á 
heimasíðu skólans; leikskolinn.is/lyngholt/.

Staðan er laus frá 1. ágúst 2016. Karlar jafnt sem konur 
eru hvattir til að sækja um star�ð. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
stjórnenda í leikskólum og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Umsóknum skal fylgja greinargott y�rlit y�r nám og 
störf, ley�sbréf til kennslu og kynningarbréf með 
upplýsingum um m.a. frumkvæði á sviði fræðslu- 
mála, ábendingum um meðmælendur og almen-
num upplýsingum um viðkomandi. 

Frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@�ardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til 24. júní. 

Sótt er um star�ð rafrænt á vef Fjarðabyggðar. Einnig 
er tekið við umsóknum á bæjarskrifstofu Fjarða- 
byggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggðí í umslagi 
merktu „starfsumsókn leikskólastjóri“.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj

Kaldrananeshreppur óskar  
eftir að ráða leikskólakennara.

 
Við erum 5-6 yndislega skemmtilegir  
krakkar á leikskólanum á Drangsnesi. 

Við óskum eftir metnaðarfullum starfskrafti 
til að vera með okkur í leik og  starfi þegar 

við komum aftur eftir sumarfrí í ágúst. 

Leikskólakennaramenntun er æskileg.
Allar upplýsingar veitir Finnur Ólafsson  

oddviti í síma 775 3377
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Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélag-
sins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu 
sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra 
sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri 
ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum 
sínum og ákvörðunum.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt 

sveitar stjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og 
sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í 
samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlana 
og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á þjónustuþörf
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldusviðs sveitarfélagsins
• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í starfsmanna-, 

rekstrar -  og þjónustumálum 
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og 

félagsmálaráði sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu 

sveitarfélaga æskileg
• Reynsla í stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í  

mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings 
vestra er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is. Öllum umsóknum verður svarað 
skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar 
um starfið veita Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862-1340 
og Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786-4579.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 550 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

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.

SÍBS Verslun óskar eftir iðjuþjálfa 
eða sjúkraþjálfara í hlutastarf
Viðkomandi verður hafa góða þjónustulund, vera sjálfstæður, lífsglaður, drífandi og tilbúinn til þess að 

byggja upp með okkur flotta og metnaðarfulla verslun með heilsu- og lífstílstengdar vörur.

Starfið felur í sér ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini, ásamt ýmsum öðrum spennandi verkefnum.

Vinsamlegast hafið samband við verslunarstjóra, verslun@sibs.is.

VERSLUN

SÍBS Verslun býður upp á hágæða heilsu- og lífstílstengdar vörur sem eru vandlega valdar í samráði við 

fagaðila. Okkar markmið er bætt lýðheilsa. SÍBS Verslun er rekin án hagnaðarsjónarmiða.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Greiningar á rekstrartölum og rekstrartengdum 
þáttum

• Samningar og samskipti við rekstrarvörubirgja
• Eftirlit og stuðningur við rekstur verslana
• Þátttaka í sérverkefnum
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur: 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Færni í tölulegum greiningum og samningagerð 

er mikilvæg 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, hugmynda-

auðgi og frumkvæði
• Rík þjónustulund, áhugi og reynsla af rekstri og 

verslunarumhverfi 
• Samskiptahæfni, áreiðanleiki og metnaður

Um er að ræða nýtt starf og spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað.

Umsóknarfrestur er til 19. júní nk. og farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðar-
mál. Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, sími 530-3800 eða
hallur@lyfja.is

SÉRFRÆÐINGUR Á REKSTRARSVIÐI
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi til starfa á rekstrarsviði

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Menntunar- og hæfnikröfur
•  Hafa lokið námi í tækniteiknun.
• Góð þekking á Revit og AutoCad.
• Þekking á Inventor og MagiCad æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.
• Sérnám á skyldum sviðum er kostur (þ.m.t. iðnmenntun).
• Góð kunnátta í Word og Excel æskileg.
• Gott vald á íslensku.
•  Frumkvæði, áreiðanleiki og öguð vinnubrögð.
•  Jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfestur er til og með 14. júní 2016.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir:
Gunnar Sverrir Gunnarsson, sviðsstjóri véla og iðnaðarferla í síma 422 3000.

Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Mannvit óskar eftir tækniteiknara í fullt starf á starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi. 
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem unnið er þvert á fagsvið (lagnir, loftræsting, burðarþol, rafmagn, vélbúnaður, jarðvarmi ofl.).

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. 
Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs 
starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda. Viðhorfum til verkefna og 
viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

ÁRANGUR Í VERKI

Bílabúð Benna óskar eftir starfsmanni á �árhagssviði 
sem sinnir almennum bókhaldsstörfum.

Helstu verkefni:
• Almennt bókhald, merking og skráning.
• Innheimta viðskiptakrafna.
• Afstemmningar og önnur skrifstofustörf.

Hæfniskröfur:
• Góð tölvu- og bókhaldskunnátta.
• Góð Excel kunnátta.
• Frumkvæði og nákvæmni.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Þekking á Ópusallt kostur. 

Leitað er eftir einstaklingi sem er bæði skipulagður 
og þjónustulundaður. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní. Umsókn 
sendist á thorvardur@benni.is. Upplýsingar um 
starfið veitir Þorvarður Sigfússon í síma 5902000

STARFSMAÐUR
Á FJÁRHAGSSVIÐI
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Lausar eru til umsóknar námsstöður tveggja deildarlækna á kvenna
deild Landspítala á kvenna og barnasviði. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum. Stöðurnar eru veittar til þriggja ára að 
hámarki, þó til eins árs í senn. 

Deildin hefur hlotið viðurkenningu á 24 mánaða framhaldsnámi í 
fæðinga og kvensjúkdómalækningum frá Evrópusamtökum fæðinga 
og kvensjúkdómalækna (EBCOG). Um er að ræða skipulagt nám með 
logbók og sérhver deildarlæknir í námsstöðu hefur sinn eigin 
leiðbeinanda úr röðum sérfræðilækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Kvennadeild

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á geðhjúkrun og vill 
starfa með ungu fólki. Laugarásinn er meðferðar og endurhæfingardeild á 
geðsviði fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Á deildinni eru 7 
sólarhringspláss en að stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar 
sem um 80 einstaklingar sækja þjónustu. 

Á deildinni er unnið fjölbreytt og sérhæft starf í snemmíhlutun geðrofs
sjúkdóma fyrir einstaklinga á aldrinum 1830 ára. Starfsemin er í stöðugri 
þróun og er áhersla lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt samstarf við 
fjölskyldur og aðstandendur. Um er að ræða fullt dag vinnustarf með 
tilheyrandi bakvöktum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
ÁHUGAVERT STARF

Laugarásinn

LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

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

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

Á göngudeild innkirtlasjúkdóma á lyflækningasviði starfar 15 manna 
þverfaglegt teymi að greiningu og meðhöndlun innkirtlasjúkdóma. Á 
einingunni er unnið markvisst að umbótum, námi og framþróun. Leitað 
er eftir reyndum lækni sem hefur lokið grunnnámi í lyflæknisfræði eða 
sérfræðilækni t.d. í heimilislækningum. 

Í starfinu felast tækifæri til að dýpka þekkingu sína í greiningu og 
meðferð nokkurra af algengustu heilbrigðisvandamálum samfélagsins 
eins og sykursýki og skyldum vandamálum en einnig beinþynningu, 
skjaldkirtilssjúkdómum og fleiru.

REYNDUR LÆKNIR

Göngudeild innkirtlasjúkdóma

Við sækjumst eftir lækni með góða færni í mannlegum samskiptum á 
Líknardeild í Kópavogi. Starfið hentar hvort heldur deildarlækni eða 
sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Deildin 
heyrir undir lyflækningasvið Landspítala og samanstendur af 16 rúma 
legu, dag og göngudeild, sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni 
samvinnu við líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þessa að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. Deildarlæknir tekur ekki vaktir á 
líknardeild en getur sóst eftir vöktum á lyflækningasviði spítalans.

DEILDARLÆKNIR/ 
SÉRFRÆÐILÆKNIR

Líknardeild

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Urð og Grjót ehf óskar eftir vörubílstjórum í vinnu, 
bæði til skammtíma og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á  
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar

Úti að aka

Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“. 
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Íslenska gámafélagið leitar að öflugum meiraprófsbílstjóra.  
Um er að ræða framtíðarstarf í krókadeild fyrirtækisins á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með tengivagn
 (CE) er kostur
• ADR réttindi (til flutnings á
 hættulegum farmi) er kostur
• Framúrskarandi þjónustulund,
 jákvæðni og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní en 
umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins 
umsokn.gamur.is. 
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, Helga Fjóla Sæmundsdóttir.

Íslenska Gámafélagið hefur hlotið jafnlaunavottun 
VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.  
Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja 
um starfið.

Gufunesi         gamur.is         577 5757

Sjúkraliðar /starfsmenn
Getum bætt við okkur starfsfólki
Skjól leitar eftir sjúkraliðum/starfsmönnum til 
starfa við aðhlynningu. Um er að ræða 80 % 
starfshlutfall eða eftir samkomulagi blandaðar 
vaktir.

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með 
öldruðum, jákvæðni og góð samskiptahæfni.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
Forstöðumaður hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is 
Umsóknir má einnig senda á: edda@skjol.is
Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
Sími 522 5600

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is 

Garðabær auglýsir eftir sálfræðingum til starfa á 
skóladeild á fræðslu- og menningarsviði. Um tvær 
stöður er að ræða annars vegar 100% starf og hins 
vegar 50% starf við að sinna þjónustu við leik- og 
grunnskóla bæjarins. Garðabær rekur fimm 
grunnskóla og átta leikskóla.

Starfssvið sálfræðings:
 • Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og 
  grunnskóla
 • Forvarnarstarf með áherslu á að efla skólana 
  við að leysa mál sem upp koma
 • Athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og 
  eftirfylgd mála
 • Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur 
  og starfsfólk skóla

Sálfræðingar vinna í þverfaglegu samstarfi við 
starfsfólk leik- og grunnskóla, skóladeildar, 
heilbrigðisþjónustu og aðra sérfræðinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem 
  sálfræðingur
 • Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
 • Hæfni til að starfa í hópi fagaðila
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í samskiptum
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af 
sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna. 

Stöðurnar eru lausar frá 1. ágúst 2016. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016.

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um fyrri 
störf umsækjanda og menntun. Einnig skal fylgja 
stutt greinargerð um faglega sýn viðkomandi á starf 
sálfræðings. 

Nánari upplýsingar veita Margrét Björk 
Svavarsdóttir forstöðumaður fræðslu- og 
menningarsviðs í síma 525 8500 eða netfang 
Margretsv@gardabaer.is og Katrín Friðriksdóttir 
deildarstjóri skóladeildar í síma 525 8500 eða 
netfang katrinf@gardabaer.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Sálfræðingafélags 
Íslands. 

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

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

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

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
SÁLFRÆÐINGAR ÓSKAST TIL STARFA

Helstu verkefni:
•	 Uppsetning	á	öryggis	og	myndavélakerfum

Hæfniskröfur:
•	 Vanur	uppsetningu	á	öryggis-og	myndavéla-		
	 kerfum.	Æskilegt	en	ekki	skilyrði.
•	 Sjálfstæði,	samviskusemi	og	vönduð	vinnubrögð.
•	 Geta	unnið	undir	álagi	og	farið	í	verkefni	úti		
	 á	landi.
•	 Þjónustulund,	jákvæðni	og	lipurð	í	mannlegum		
	 samskiptum.
•	 Hreint	sakavottorð.

Umsókn skal skilað á netfangið vorn@vorn.is  
merkt atvinna ásamt ferilskrá og mynd.

Vegna mikilla anna hjá 
VÖRN öryggiskerfum

vantar okkur starfsfólk

Máltökumaður 
Steinsmiðjan Rein leitar að máltökumanni  

sem gæti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Máltaka fyrir borðplötur,sólbekki og fl. úr náttúrustein. 

Unnið er með nýjustu stafræna tækni.
Um er að ræða líkamlega auðvelt starf sem  

þó krefst töluverðar hugarleikfimi.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lestri og eða gerð teikninga, reynsla af  

hvers konar smíðavinnu er mikill kostur.
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking  

á CAD umhverfi er kostur.
Viðkomandi þarf að vera mjög nákvæmur  

og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi póst á rein@rein.is og  
öllum umsóknum verður svarað

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir að ráða reglusama og handlagna menn við  

upp setningar á granít og kvartsborðplötum.  
Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878. 

Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is 

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík
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Grunnskólinn í Hveragerði
Laus störf skólaárið 2016-2017

Auglýst er eftir aðstoðarskólastjóra.  
Aðstoðarskólastjóri vinnur að stjórnun og faglegri  
stefnumótun ásamt stjórnendateymi og er staðgengill 
skólastjóra.

Auglýst er eftir íþróttakennara.
Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í  
mannlegum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og  
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta. Í ljósi þessara einkennisorða er daglegt 
starf mótað. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði  
Olweusaráætlunarinnar, flaggar Grænfánanum alla daga og 
stefnir að aukinni Heilsueflingu.

Upplýsingar um störfin veita skólastjóri í síma 483-4350  
fanney@hveragerdi.is  og bæjarstjóri í síma 483-4000  
aldis@hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Skólastjóri

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 

www.studlar.is mru@studlar.is

Viljum ráða starfsmenn á Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarfi svo sem í 
ART (agression replacement training)? Um er að ræða 100% 
starfshlutfall í vaktavinnu. 

Starfsvið
Starfið felst m.a. í:
•	 Meðferðarvinnu	og	daglegum	samskiptum	við	unglinga
•	 Samskiptum	við	foreldra
•	 Vinna	að	tómstundastarfi	með	unglingum
•	 Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	 
 unglinga í meðferð í samvinnu við  
 deildarstjóra og sálfræðinga

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, áhuga á 
meðferðarstörfum	og	skipulögð	vinnubrögð.

Hæfnikröfur:
•	 BA	eða	BS	gráða	í	félagsvísindum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	vinnu	með	unglingum	er	æskileg	t.d.	í		
 meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi
•	 Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá		 	
 meðferðarnálgun og þær verklagsreglur sem unnið er  
 eftir á Stuðlum
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi

Með	umsóknum	skulu	fylgja	upplýsingar	um	menntun	og	fyrri	
störf ásamt sakavottorði. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum 
umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra	starfsmanna.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	
hafið störf fljótlega. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir	skulu	berast	til	Barnaverndarstofu,	Borgartúni	21,	
105	Reykjavík	eða	á	netfangið	bvs@bvs.is.	Umsóknarfrestur	
er til og með 20. júní nk.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari	upplýsingar	veitir	forstöðumaður	Stuðla,	Funi	Sigurðs-
son, í síma 530-8800.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri 
þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn, reksri heimahjúkrunar í Reykjavík og Seltjarnarnesi samkvæmt samningi við ríkið og er 
sú starfssemi samþætt félagslegri heimaþjónustu. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á fimm þjónustumiðstöðvum í hverfum 
borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Samþætt heimahjúkrun og heimaþjónusta er staðsett á þremur þjónustumiðstöðum.

Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef sviðsins, www.velferdarsvid.is

Vilt þú taka þátt í spennandi verkefni? 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitar eftir 
kraftmiklum stjórnendum til að leiða þróun  
í hjúkrunarþjónustu.

Við bjóðum upp á:
• Hvetjandi vinnuumhverfi

• Tækifæri til að taka þátt í þróun 
þjónustu í heimahús 

• Krefjandi og spennandi verkefni

• Skemmtilegan og faglegan 
starfsmannahóp

Deildarstjóri á þjónustumiðstöð  
– samþætt heimahjúkrun og heimaþjónusta

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 
auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf deildarstjóra 
heimaþjónustu til að stýra samþættri heimaþjón-
ustu. Við samþætta heimaþjónustu starfa hjúkrunar-
fræðingar, sjúkraliðar og almennt starfsfólk með það  
að markmiði að veita örugga og góða þjónustu við  
fólk í heimahúsum.

Markmið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjón-
ustu er að veita þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að 
þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstak-
lingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. 

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf 1.september nk.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Stýra og bera ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, 

uppbyggingu og skipulagi í heimahjúkrun og  
félagslegri heimaþjónustu í vesturbyggð borgarinnar.

• Ábyrgð á þverfaglegu samstarfi og samþættingu.
• Hafa yfirsýn yfir starfsemi og tryggja jafnræði og  

samræmi í þjónustu.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa  

og rekstri á einingu. 
• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi þjónustu-

miðstöðvar sé framúrskarandi og í samræmi við stefnu, 
leiðarljós og markmið velferðarsviðs.

• Tekur þátt í stjórnendateymi þjónustumiðstöðvarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur.
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking og reynsla af þjónustu í heimahúsi. 
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Hjúkrunardeildarstjóri dagþjálfana

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar 
og Hlíða auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
hjúkrunardeildarstjóra í dagþjálfunum aldraðra 
í vesturhluta borgarinnar. Um er að ræða 
sérhæfða dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun á 
Vitatorgi og Þorraseli, sem er almenn dagdvöl 
fyrir aldraða.

Markmið dagþjálfunar eru að viðhalda getu og 
auka færni einstaklingsins eins og kostur er. 
Virðing, virkni og velferð eru höfð að leiðarljósi  
í leik og starfi.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi  
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á veittri hjúkrunarþjónustu og að 

unnið sé eftir markmiðum, hugmyndafræði og 
gæðastefnu.

• Skipuleggur og stjórnar hjúkrun í dagþjálfunum.
• Fylgir eftir áætlunum um hjúkrunarþjónustu og er 

leiðandi í þróun hjúkrunar.
• Umsjón með starfsmannamálum og skipuleggur 

störf starfsmanna í dagþjálfun.
• Tengiliður við aðstandendur, heilbrigðisstarfsfólk  

og aðrar stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi. 
• Sérnám í öldrunarhjúkrun æskilegt.
• Reynsla af hjúkrun aldraðra æskileg. 
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum  

samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og  

sjálfstæði í starfi. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku.
 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir  
í síma 411-1600 eða með því að senda fyrirspurnir á  
sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is 
 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja  
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 15. júní nk.

Velferðarsvið

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

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup óska eftir að ráða ráðgjafa/verkefnastjóra í fullt starf 
á Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
•	Ráðgjöf	og	greining	á	þörfum	og	markmiðum	fyrir	útboð	 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
•	Gerð	útboðsgagna	–	stjórnun	útboðsferla
•	Áætlana-	og	samningsgerð
•	Verkefna-	og	samningsstjórnun
•	Fræðsla	og	miðlun	upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	Háskólamenntun	(BS	gráða,	180	ECTS	einingar),	 
	 sem	nýtist	í	starfi	–	s.s.	á	sviði	tæknifræði,	verkfræði	 
	 eða	upplýsingatækni.	
•	Æskileg	er	3-5	ára	reynsla	af	sambærilegum	störfum
•	Þekking	á	innkaupum	og	reynsla	af	verkefnastjórnun	 
 er kostur
Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur	í	vinnubrögðum,	sýnir	frumkvæði	og	er	fær	um	að	
tjá	sig	í	ræðu	og	riti.	Tungumálakunnátta	auk	íslensku	er	að	
lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 
Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	 
Launa kjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og	viðkomandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	
veitir Ragnar Davíðsson, forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 
530	1419	eða	á	netfanginu:	ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 
Áhugasamir	leggi	inn	umsókn	í	afgreiðslu	Ríkiskaupa	eða	
sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en mánu-
daginn 20. júní n.k. 

Ríkiskaup	er	ráðgjafar-	og	þjónustustofnun	sem	veitir	opinberum	stofnunum	
og	fyrirtækjum	almenna	þjónustu	og	ráðgjöf	á	sviði	innkaupa.	Ríkiskaup	
annast	einnig	beina	framkvæmd	útboða,	innkaupa,	rammasamninga	og	
eignasölu fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup leggja mettnað sinn 
í	að	ætið	séu	við	störf	vel	þjálfaðir	og	hæfir	starfsmenn	sem	sinna	starfi	sínu	
af	fagmennsku,	alúð	og	ánægju.	Ríkiskaup	eru	eftirsóttur	vinnustaður	fyrir	
metnaðarfulla	einstaklinga	með	menntun,	reynslu	og	hæfni	til	að	takast	á	við	
áhugaverð	og	krefjandi	verkefni.	

Nánari	upplýsingar	um	stofnunina	má	finna	á	heimasíðu	hennar 
www.rikiskaup.is

Ráðgjafi/verkefnastjóri 
á Þjónustusvið

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi starf laust til umsóknar

Leikskólastjóri óskast í  
tímabundna stöðu við 
Leikskólann Lækjarbrekku 
í Strandabyggð

Markmið og verkefni
•	 Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegri	starfsemi,	fjárhags	
	 áætlunum	og	rekstri	leikskólans
•	 Fagleg	forysta
•	 Ráðningar	og	mannauðsstjórnun
•	 Stuðla	að	framþróun	í	skólastarfi
•	 Leiða	samstarf	starfsmanna,	nemenda,	heimila	og		
	 leikskólasamfélagsins	í	Strandabyggð

Menntun, færni og eiginleikar
•	 Leikskólakennaramenntun	og	önnur	reynsla	skv.		
	 lögum	nr.	87/2008,	10.	gr
•	 Skipulags-	og	stjórnunarfærni
•	 Samskiptafærni	og	geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Frumkvæði	og	styrkur	í	ákvarðanatöku
•	 Hvetjandi	og	góð	fyrirmynd

Um er að ræða afleysingastarf til 10 mánaða  
vegna fæðingarorlofs.

Um Strandabyggð og Leikskólann Lækjarbrekku
Í	Strandabyggð	búa	um	470	manns	og	er	Hólmavík	þétt-
býlisstaður	sveitarfélagsins.	Atvinnulíf	í	sveitarfélaginu	
er	fjölbreytt	og	skólastarf	öflugt.	Blómlegt	tómstunda-,	
íþrótta-	og	menningarstarf	er	í	sveitarfélaginu	og	hugað	
er	að	því	að	sem	flestir	aldurshópar	fái	notið	sín.		
Leikskólinn	Lækjarbrekka	er	tveggja	deilda	leikskóli	og	
eru	börnin	á	aldrinum	frá	eins	árs	til	sex	ára.	Í	Lækjar-
brekku	starfar	samhentur	hópur	starfsfólks	með	fjöl-
breytta	reynslu,	menntun	og	þekkingu.
Leikskólinn	er	þátttakandi	í	þróunarverkefninu	Málþroski	
og	læsi,	færni	til	framtíðar	ásamt	leikskólunum	í	
Húnavatnssýslum.	

Upplýsingar	um	starfið	veitir	Andrea	K.	Jónsdóttir		
sveitarstjóri.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	20.	júní	2016	og	óskast		
umsóknir	sendar	á	skrifstofu	Strandabyggðar	að		
Höfðagötu	3,	510	Hólmavík	eða	á	netfangið	sveitarstjori@
strandabyggd.is.	Sími	á	skrifstofu	er	4513510.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Grunnskólakennari á elsta stig
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoð í eldhúsi

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í  
metnaðarfullu skólastarfi?

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur 
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Lausar stöður fyrir næsta skólaár:
•	 Umsjónarkennsla	á	yngsta	stigi	og	miðstigi
•	 Smíðakennsla
•	 Tónmenntakennsla
•	 Stöður	stuðningsfulltrúa
•	 Staða	skólaliða
•	 Stöður	í	leikskóladeildum	5	ára	barna
•	 Staða	matráðs	við	Höfðaberg
•	 Stöður	frístundaleiðbeinenda

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu 
Mosfellsbæjar	www.mos.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is	

Umsóknarfrestur er til 16. júní  2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Trésmiðir  
óskast
Eykt óskar eftir að ráða mótasmiði  
eða hóp mótasmiða til starfa í  
byggingarvinnu á Reykjavíkursvæðinu.

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

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

Eykt er meðal stærstu byggingarfélaga landsins 
og fagnar 30 ára afmæli sínu á þessu ári. 

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

Lærlingar  
óskast
Eykt óskar eftir lærlingum á samning  
í húsasmíði og múraraiðn.

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

Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson  
í síma 822 4437.

Eykt er meðal stærstu byggingarfélaga landsins 
og fagnar 30 ára afmæli sínu á þessu ári. 

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

STARFSFÓLK Í AFGREIÐSLU ÓSKAST.
Viðkomandi þurfa að að geta hafið störf sem fyrst.
Vinnutími frá kl 10:00 -18:00 mánudaga-föstudaga.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

Útboð 20258   Endurnýjun 
frostdýptarmælibúnaðar   

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, kt. 680269-2899, óska 
eftir tilboðum í endurnýjun frostmæla og tengds búnaðar.

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

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  
 
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 14.06.2016, kl. 11.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

kopavogur.is

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs á  
auglýstum tillögum að breyttu deiliskipulagi.

Smárahverfi. Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogsbæjar þann 24. nóvember 2015 breytt deili
skipulag fyrir Smárann sunnan Smáralindar. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir nýrri blandaðri byggð með verslum, 
þjónustu og 500 íbúðum. Byggingarmagn er áætlað samtals um 84.000 m2 og að auki um 27.000 m2 í bílageymslum. 

Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 12. febrúar 
2016 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í Bdeild 
Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá 
meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis 
og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis  
og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í Bdeild 
Stjórnar tíðinda þ.e. frá og með 9. júní 2016.

Digranes. Auðbrekka – þróunarsvæði, svæði 1, 2 og 3. Deiliskipulag.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogsbæjar þann 26. apríl 2016 breytt deili
skipulag fyrir Auðbrekku – þróunarsvæði, svæði 1, 2 og 3. Nýbýlavegur 212 og Auðbrekka 113 (oddatölur) og nr. 29.  
Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir 165  íbúðum og að byggt verði við núverandi atvinnuhúsnæði á svæðinu.
Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 4. nóvember 
2015 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í Bdeild 
Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá 
meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis 
og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis  
og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í Bdeild 
Stjórnar tíðinda þ.e. frá og með 23. maí 2016. 

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á skipulags-  
og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi milli kl. 8:00 og 16:00  
mánu daga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:00 til 15:00.

TILBOÐ
Útleiga á aðstöðu í Ásvallalaug

Tilboðum í líkamsræktaraðstöðu skal skilað í 
þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar fyrir kl. 11:00 þann 
21. júní 2016. 

Tilboðum í aðstöðu fyrir veitingasölu skal skilað fyrir 
kl. 11:00 þann 28. júní 2016.
 
Útboðsgögn fást afhent í þjónustuveri Hafnarfjarðar-
bæjar. Nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
útleigu á líkamsræktaraðstöðu og aðstöðu 
fyrir veitingasölu í Ásvallalaug.

585 5500

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting fyrir Bílastæðasjóð, 

 útboð nr. 13746.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Styrktarsjóður 
Richards P. Theodórs og 

Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjóns-
dóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  

Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint 
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða 
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna.  Heimilt er að  
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. 

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar 
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is  Augndeild LSH, 
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari 
upplýsingar.  

Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir þeirri  
skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, ásamt 
upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil og  
sjónskerðingu, ef við á.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 20. júní 2016.

JARÐVEGSFRAMKVÆMDIR Í HVERAGERÐI 2016

Verkís hf., fyrir hönd Hveragerðisbæjar, óskar eftir  
tilboðum í jarðvegsframkvæmdir m.a. vegna 1. áfanga 
bílastæða við Hamarshöllina á íþróttasvæði Hveragerðis-
bæjar.
  
Um er að ræða gröft, fyllingar og malbikun ásamt frágangi 
regnvatnslagna, snjóbræðslu, kantsteina og málun bíla-
stæða.

Nokkrar magntölur:
- Gröftur og fyllingar:    1.550 m³
- Malbikun:      2.600 m²

Verklok eru 1. október 2016.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt.  Áhugasamir sendi tölvu-
póst á arg@verkis.is með nafni, heimilisfangi og síma.

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl.11.00, 20. júní 2016, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, 
sem þess óska.

ÚTBOÐ

Helstu magntölur eru:
• Plæging stofn-og  
 heimtaugastrengja 77.000 m 
• Fjöldi tenginga 780 stk.
• Fjöldi inntaksboxa 44 stk. 
• Fjöldi dreifistöðva 1 stk. 

Ljósleiðaravæðing 
Svalbarðshrepps

EFLA Verkfræðistofa óskar eftir tilboðum í 
ljósleiðaralagnir og tengingar fyrir hönd 
Svalbarðshrepps. Verklok eru eigi síðar en 
15.október 2016. 
Verkið felur í sér að plægja og grafa niður ljós-
leiðara frá dreifistöð kerfisins inn á lögheimili í 
Svalbarðshreppi, setja niður tengiskápa ásamt 
frágangi lagnaleiðar og tengingar ljósleiðara-
nets Svalbarðshrepps. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá 
og með mánudeginum 6. júní 2016. Þeir sem 
hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Reyni Valdimarsson með tölvupósti,  
reynir.valdimarsson@efla.is. Gefa þarf upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
útboðsgögn verða send í tölvupósti. 
Tilboðum skal skilað á EFLU verkfræðistofu 
Norðurlandi, Hofsbót 4, 600 Akureyri fyrir 
kl. 11:00 fimmtudaginn 16. júní 2016, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 
              
                Oddvitinn í Svalbarðshreppi

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is



fasteignir

Til sölu er 3ja hæða glæsilegt 
íbúðahótel í Cannes með  

17 íbúðum
Hótelið er í eigu íslensks félags og getur hagstæð 

fjármögnun á hótelinu í Frakklandi fylgt í kaupunum. 

Áhugasamir geta fengið frekari upplýsingar hjá   
s.hermannsson@avijet.is en einnig er bent á að nálgast 

má nánari upplýsingar um hótelið á www.kimihotel.com 
og á www.booking.com (Kimi Résidence).

Vegna mikillar sölu vantar 
mig allar gerðir eigna á skrá

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

• Frítt söluverðmat á þína eign án skuldbindinga
• Frí fasteignaljósmyndun
• Sanngjörn söluþóknun
• Traust og vönduð vinnubrögð
• Ráðgjöf í fasteignaviðskiptum

Gunnlaugur  Gsm: 777 5656  gunnlaugur@fastko.is

Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið endurnýjað einbýli 
ásamt bílskúr samtals um 165,6 fermetrar vel staðsett í vesturbæ 
Hafnarfjarðar. Eignin stendur við Hraunbrún 28  sem er frábær 
staðsetning, einstök hraunlóð og öll umgjörð hússins til fyrirmyndar. 
Eignin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á 
efri hæð er alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór her-
bergi, snyrting, þvottahús og geymsla. Verð 54,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Verð 29,9 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunbrún 28 – Hf – Einbýli 
Opið hús sunnudag 5. júni frá kl. 15 – 15:30

Breiðvangur 10 – Hf – 4ra  með bílskúr  
Opið hús sunnudag 5. júni  frá kl. 15:30 - 16 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU – Borgartún 27 – Rvk.

TIL LEIGU – Borgartún 31 – Rvk.

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Til leigu á 2. hæð 322 fm.  og á 4. hæð 537 fm. (sjávarmegin) 
í glæsilegu skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 27 í Reykjavík.   
Móttaka, mötuneyti, lyfta og húsvörður er í húsinu.   
Næg bílastæði.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við 
Borgartún 31 í Reykjavík.  Um er að ræða ca. 250 fm.  
húsnæði á 2. hæð.  Lyfta er í húsinu.   

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310 
eða á gunnar@bygg.is

TIL LEIGU

TIL LEIGU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 64,9 millj.Verð:

Efri sérhæð, mikil lofthæð, 
þrennar svalir

Skráð hjá FMR 162,8 m²,  
þar af er íbúðin 135,6 m²

Bílskúr að stærð 27,2 m²

Glæsilegt sjávarútsýni

Nokkrir metrar skilja á milli 
lóðar og sjávarmáls

Sunnubraut 50
efri sérhæð með bílskúr

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

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

ÓSKAÐ ER EFTIR SUMARHÚSI  
TIL FLUTNINGS

Leitað er eftir sumarhúsi til fluttnings, æskileg stærð  
70 -120 fm. Aðrar stærðir skoðaðar. Þyrfti að vera til af-
hendingar sem fyrst. Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina. 

 Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg í síma  
 8995949 eða gudbjorg@trausti.is

Hrólfsskálamelur 1–5, Seltjarnarnesi
Eftirtaldar íbúðir á 1. hæð 
verða til sýnis sunnudaginn 
5. júní kl.13–14:

Íbúð 0101, 119 fm 3ja herb, 55 millj.
Íbúð 0106, 134 fm 4ra herb, 62 millj.
Íbúð 0104, 117 fm 3ja herb, 55,5 millj.

Sala fasteigna frá

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

 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
 Pallur/verönd út af stofu.

 
 Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
 Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir,  

 
 heilsu rækt og sundlaug.

 Skóli og leikskóli í göngufæri.
 Frábær staðsetning. 

Reynir Björnsson, 
hagfræðingur, 
löggiltur fasteignasali
S: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir, 
MBA, löggiltur fasteignasali
S: 861 8511
magnea@eignamidlun.is

   



Grettisgata 71
101 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með svölum í 101!

Stærð: 92,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1931

Fasteignamat: 30.200.000

Verð: 34.900.000
Rúmgóð 4ja herbergja íbúð með tveimur svefnherbergjum á þriðju hæð með norðursvölum. Stofa og
borðstofa eru samliggjandi en falleg hurð með frönskum gluggum aðskilur þær og því hægt að nota
borðstofuna sem þriðja herbergið. Baðherbergið er algjörlega endurnýjað með upphengdu salerni,
sturtuklefa og hvítri innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengi út á svalir. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Sérgeymsla er í sameign. Góður sameigninlegur bakgarður.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 6.júní kl.17:30-18:00

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

414 4700

698-9470

Herjólfsgata 32
220 Hafnarfjörður
Glæsilegar íbúðir

Stærð: 114,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 3.520.000

Verð: 59.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Glæsilegar  íbúðir  með  frábæru  óskertu  útsýni  á  einum  besta  byggingarstað  í
Hafnarfirði  .  Um  er  að  ræða  tvö  fjölbýlishús  með  lyftu  og  bílakjallara.  Íbúðirnar  eru  3ja  til  4ra  herbergja  .
Eignirnar skilast fullbúnar án gólfefna nema á blautrímum eru flísar. Eitt til tvö stæði í upphituðum bílakjallara
fylgja  íbúðunum.  Áætluð  afhending  er  í  desember  2016.Mannverk  byggir  tvö  fjölbýlishús  að  Herjólfsgötu
32-34 í Hafnarfirði. Húsin verða með 16 íbúðum hvort,alls 32 íbúðir,ásamt sameigninlegri bílageymslu. Um er
að  ræða  4ra  hæða  lyftuhús  með  3ja  til  4ra  herbergja  íbúðum.  Íbúðum  fygja  svalir  en  á  jarðhæð
sérafnotaréttur.  Íbúðir  verða  afhendar  án  megin  gólfefna  en  baðherbergi  og  þvottahús  verða  flísalögð.
Aðgengi  frá  Herjólfsgötu  verður  austan  megin  við  húsin,gengið  verður  inn  að  bakhlið.  Einnig  verður
innangengt úr bílageymslu um stigahús og lyftu. Frá öllum íbúðum verður útsýni til sjávar og til norðurs verður
útsýni  yfir  hraunsvæðið.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða
pallb@remax.is eða Víglundur Helgason í síma 891-9981 viglundur@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 7 júni milli 17:00 og 18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Herjólfsgata 32
220 Hafnarfjörður
Glæsilegar íbúðir

Stærð: 92,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 3.020.000

Verð: 42.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Glæsilegar  íbúðir  með  frábæru  óskertu  útsýni  á  einum  besta  byggingarstað  í
Hafnarfirði  .  Um  er  að  ræða  tvö  fjölbýlishús  með  lyftu  og  bílakjallara.  Íbúðirnar  eru  3ja  til  4ra  herbergja  .
Eignirnar skilast fullbúnar án gólfefna nema á blautrímum eru flísar. Eitt til tvö stæði í upphituðum bílakjallara
fylgja  íbúðunum.  Áætluð  afhending  er  í  desember  2016.Mannverk  byggir  tvö  fjölbýlishús  að  Herjólfsgötu
32-34 í Hafnarfirði. Húsin verða með 16 íbúðum hvort,alls 32 íbúðir,ásamt sameigninlegri bílageymslu. Um er
að  ræða  4ra  hæða  lyftuhús  með  3ja  til  4ra  herbergja  íbúðum.  Íbúðum  fygja  svalir  en  á  jarðhæð
sérafnotaréttur.  Íbúðir  verða  afhendar  án  megin  gólfefna  en  baðherbergi  og  þvottahús  verða  flísalögð.
Aðgengi  frá  Herjólfsgötu  verður  austan  megin  við  húsin,gengið  verður  inn  að  bakhlið.  Einnig  verður
innangengt úr bílageymslu um stigahús og lyftu. Frá öllum íbúðum verður útsýni til sjávar og til norðurs verður
útsýni  yfir  hraunsvæðið.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða
pallb@remax.is eða Víglundur Helgason í síma 891-9981 viglundur@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 7 júni milli 17:00 og 18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Langholtsvegur 85
104 Reykjavík
Björt og falleg risíbúð

Stærð: 76,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 25.800.000

Verð: 33.900.000

Björt og falleg risíbúð í reisulegu húsi við Langholtsveg 85, 104 Rvk., með stórum sameiginlegum skjólsælum
garði.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  ásamt  opnu  rými  á  milli  eldhúss  og  stofu  með  útgengi  á  svalir  er  snúa  í
suður. Nýlegt harðparket er á allri íbúðinni að undanskildum stigagang sem er teppalagður. Að sögn seljanda
er nýlega búið að endurnýja skolplagnir og dren, íbúð er einnig nýmáluð og baðherbergi nýlega tekið í gegn.

Áhugaverð  eign  sem  vert  er  að  skoða,  frekari  upplýsingar  um  eign  veitir  Guðlaugur,  s:  661-6056
gulli@remax.is

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 5. JÚNÍ KL 16:00-16:30

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

414 4700

661-6056

Lækjarberg 1
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli í Setberginu!!

Stærð: 230 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 67.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 85.000.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Glæsilegt  einbýlishús  á  vinsælum  stað  í  Setberginu  í  Hafnarfirði.  Húsið  er
virkilega vandað og vel viðhaldið. Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum. Að innan er húsið vandað í alla staði
með veglegum innréttingum, innihurðum og gólfefnum.

Að utan er húsið virkilega veglegt með góðri heimkeyrslu og yfirbyggðu bílskyggni. Garðurinn er einstaklega
vel frágenginn og fallegur, og hefur hlotið viðurkenningu sem slíkur.

Bókið skoðun hjá Ástþóri Reyni í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-6753

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

899 6753

8622001

Miðleiti 2
103 Reykjavik
Glæsileg eign

Stærð: 154,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 43.500.000

Verð: 47.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og rúmgóða 4ja herbergja endaíbúð á annari hæð ásamt stæði í
bílgeymslu við Miðleiti 2. ATH aðeins 1 íbúð á hæð  í stigagangi. Eignin er skráð samkvæmt
fasteignamati 154,1 fm og þar af stæði í bílgeymslu 25,4 fm (skráð sem bílskúr)
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Mánudaginn 6 júni milli 17:30 og 18:00

861-9300



Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í MÁNATÚNI 7-17. 

Glæsilegar, nýjar íbúðir á frábærum 
stað við Mánatún 7-17 í Reykjavík. 
Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja 
á bilinu 108-141 fm og fylgir þeim 
öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 
Mögulegt er að kaupa aukastæði. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna en flisar verða lagðar á 
baðherbergi og þvottahús.  
Afhending er við kaupsamning.

Allar nánari upplýsingar veita: 
Hannes og Gunnar, ásamt:

Kristín, kristin@fastlind.is. 
s: 824-4031. 
Lára, lara@fastlind.is,  
s: 899-3335.

  46.900.000 - 63.900.000

STÆRÐ: 108-141 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

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

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. júní 18:00 – 19:00

Háaleitisbraut 18
108 REYKJAVÍK

Falleg, björt og vel staðsett íbúð með bílskúr. 
Íbúðin er á 1.hæð (fyrsti pallur) í mikið endur-
nýjuðu fjölbýlishúsi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. 

STÆRÐ: 135,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    7. júní 17:30 – 18:00

Furugrund 77
200 KÓPAVOGUR

Nýlegt eldhús, t.f. uppþvottavél. Flísalagt bað. 
Rúmgóðar suður svalir. Hús endurnýjað 2015.

STÆRÐ: 36,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 5
104 REYKJAVÍK

Björt 4. herbergja íbúð í þríbýli. Sérinngangur. 
Aukaherbergi á gangi.  Eignin hefur fengið gott 
viðhald að utan. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 95 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfaheiði 30
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mjög vel staðsett tveggja herbergja 
íbúð jarðhæð með sérinngangi.

STÆRÐ: 69 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjallabraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og björt íbúð með fallegu útsýni. 
Fallegt umhverfi stutt í alla þjónustu. Gólfefni, 
skápar, hurðir og baðherbergi endurnýjað. Hús 
mikið endurnýjað að utan.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi. 
Óskert sjávarútsýni. Afhendast fullbúnar án 
gólfefna. Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja 
öllum íbúðum. Áætluð afhending í des. 2016.

STÆRÐ: 92-116 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.9 - 59.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi. 
Gira lýsing og rofar frá S.Guðjónssyni. 

Aðalhæð: Fjögur herbergi, eldhús, borðstofa, 
stofa og þrjú baðherbergi.

Neðri hæð: Rúmgott alrými, 
afþreyingarherbergi og gestasnyrting. 

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Reykás 35
110 GARÐABÆR

Rúmgóð og snyrtileg íbúð í góðu húsi við 
Reykás 35. Fallegt útsýni, snyrtileg sameign og 
rúmgóð herbergi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 116,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð á 
Rauðarárstíg 38. Afhending 1.12.2016 eða fyrr.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Dugguvogur 15
104 REYKJAVÍK

Björt og mikið endurnýjuð  þriggja herbergja 
íbúð.  Fallegt útsýni. Sérinngangur.  Aukin 
lofthæð. Tilvalið í ferðamannaleigu. Möguleg ca 
90 fm stækkun með þaksvölum.

STÆRÐ: 120,5 fm EFRI SÉRHÆÐ HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    5. júní 16:30 – 17:00

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Hafnarstræti 99
600 AKUREYRI

200 fm. verlsunarrými í Amaro húsinu sem 
er í göngugötunni í hjarta Akureyrar. Að auki 
fylgir birgðageymslurými í kjallara og kaffistofa 
starfsmanna í sameign.

STÆRÐ: 200 fm VERSLUNARHÚSN.

39.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi



Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í MÁNATÚNI 7-17. 

Glæsilegar, nýjar íbúðir á frábærum 
stað við Mánatún 7-17 í Reykjavík. 
Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja 
á bilinu 108-141 fm og fylgir þeim 
öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 
Mögulegt er að kaupa aukastæði. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna en flisar verða lagðar á 
baðherbergi og þvottahús.  
Afhending er við kaupsamning.

Allar nánari upplýsingar veita: 
Hannes og Gunnar, ásamt:

Kristín, kristin@fastlind.is. 
s: 824-4031. 
Lára, lara@fastlind.is,  
s: 899-3335.

  46.900.000 - 63.900.000

STÆRÐ: 108-141 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

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

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. júní 18:00 – 19:00

Háaleitisbraut 18
108 REYKJAVÍK

Falleg, björt og vel staðsett íbúð með bílskúr. 
Íbúðin er á 1.hæð (fyrsti pallur) í mikið endur-
nýjuðu fjölbýlishúsi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. 

STÆRÐ: 135,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    7. júní 17:30 – 18:00

Furugrund 77
200 KÓPAVOGUR

Nýlegt eldhús, t.f. uppþvottavél. Flísalagt bað. 
Rúmgóðar suður svalir. Hús endurnýjað 2015.

STÆRÐ: 36,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 5
104 REYKJAVÍK

Björt 4. herbergja íbúð í þríbýli. Sérinngangur. 
Aukaherbergi á gangi.  Eignin hefur fengið gott 
viðhald að utan. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 95 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfaheiði 30
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mjög vel staðsett tveggja herbergja 
íbúð jarðhæð með sérinngangi.

STÆRÐ: 69 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjallabraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og björt íbúð með fallegu útsýni. 
Fallegt umhverfi stutt í alla þjónustu. Gólfefni, 
skápar, hurðir og baðherbergi endurnýjað. Hús 
mikið endurnýjað að utan.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi. 
Óskert sjávarútsýni. Afhendast fullbúnar án 
gólfefna. Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja 
öllum íbúðum. Áætluð afhending í des. 2016.

STÆRÐ: 92-116 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.9 - 59.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi. 
Gira lýsing og rofar frá S.Guðjónssyni. 

Aðalhæð: Fjögur herbergi, eldhús, borðstofa, 
stofa og þrjú baðherbergi.

Neðri hæð: Rúmgott alrými, 
afþreyingarherbergi og gestasnyrting. 

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Reykás 35
110 GARÐABÆR

Rúmgóð og snyrtileg íbúð í góðu húsi við 
Reykás 35. Fallegt útsýni, snyrtileg sameign og 
rúmgóð herbergi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 116,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð á 
Rauðarárstíg 38. Afhending 1.12.2016 eða fyrr.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Dugguvogur 15
104 REYKJAVÍK

Björt og mikið endurnýjuð  þriggja herbergja 
íbúð.  Fallegt útsýni. Sérinngangur.  Aukin 
lofthæð. Tilvalið í ferðamannaleigu. Möguleg ca 
90 fm stækkun með þaksvölum.

STÆRÐ: 120,5 fm EFRI SÉRHÆÐ HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    5. júní 16:30 – 17:00

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Hafnarstræti 99
600 AKUREYRI

200 fm. verlsunarrými í Amaro húsinu sem 
er í göngugötunni í hjarta Akureyrar. Að auki 
fylgir birgðageymslurými í kjallara og kaffistofa 
starfsmanna í sameign.

STÆRÐ: 200 fm VERSLUNARHÚSN.

39.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi



fasteignir

Mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  Hús-
næðið er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 200 
fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög góðri 
lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli allra 
hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsingar 
veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteigna-
sölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL LEIGU/SÖLU

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

Sumarhús til sölu 
í Eyjólfsstaðarskógi á Fljótsdalshéraði
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Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Húsið stendur á 
mjög fallegum 
stað í skóginum, 
hitaveita er komin 
í húsið. Góð úti-
geymsla er til stað-
ar og stór verönd 
í kringum húsið. 

Parket á gólfum, veggir og loft panelklæddir að innan. 
Uppi eru 2 rúmgóð 2ja manna svefnherbergi með salerni 
á milli. Niðri eru einnig 2 góð 2ja manna herbergi, mjög 
vandað baðherbergi og opið rými með eldhúsi, borðstofu 
og setustofu. Innbú getur fylgt. Húsið er staðsett aðeins 
11 km frá Egilsstöðum og um 10 km í Hallomstaðaskóg 
og Atlavík.

Upplýsingar veita Hannes í síma 822 7518 
eða Björn í síma 894 3095

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Sigurður Tyrfingsson Lögg. fasteignasali  S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is 

Hallkelshólar í Grímsnes-og Grafningshreppi.  

 

Lóð 96. Opið hús  laugardag frá  kl 13.00 – 
14.00  (og sunnudag kl. 14:00 – 15:00)  
Mjög gott samtals 59,9 fm sumarhús.  Aðalhús 
sem er 42,9 fm. Gestahús sem er 17 fm.  Stór 
verönd ca 100 fm, skjólveggir. Rafmagns 
nuddpottur. Begga sýnir s: 867-9588. 
Verð 17,9 millj.

Fljótshlíð  - Torfastaðir (Jónsbær )

 

Óvenju vandaður og fallega hannaður torf-
bær(á steyptum grunni) og gott sumarhús:  
Torfbærinn er 25,3 m² og sumarhúsið er 36 m² 
samtals 61,3 m² á 1,3 ha eignarlóð. 
Sigurlín sýnir s:  898-2488. 
Verð 25,9 millj.

 Þverlág 11 - Flúðir

 

Glæsilegt 118 fm heilsárshús á frábærum 
útsýnisstað ( í landi Ásatúns við Langholtsfjall 
). Fjögur svefnherbergi.  Miðast við húsið 
fullbúið að utan með stórum sólpalli.
Kári sýnir s: 898-5878
Verð. 27.9 m. 

Sölusýningar sunnudaginn 5. júní frá kl. 14:00 – 15:00 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sölumenn : 
Sigurður 
löggiltur fasteignasali 
sími 898-3708, 
sigurdur@gardatorg.is

Þóroddur 
lögg.fasteignasali 
sími 868-4508
thoroddur@gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

   

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 
LAUGARDAGINN 3. JÚNÍ. 

TÓMASARHAGI 27
107 REYKJAVÍK
Falleg og björt 4ra herbergja neðri sérhæð ásamt 
bílskúr á sérlega góðum stað í vesturbænum, 
samtals 139,7 fm. Nánari upplýsingar inn á 
www.stakfell.is 

Verð: 57M.

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

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is


