
Landspítali vill ráða öfluga hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á og vilja vinna við bráðahjúkrun, 
aðallega hjartasjúklinga. Um er að ræða afar áhugaverðan og spennandi starfsvettvang með 
þverfaglegri nálgun á greiningu, meðferð og umönnun sjúklinga með bráða hjartasjúkdóma. 

Á hjartagátt starfa um 50 manns, þar er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga auk fjölbreyttrar 
dag- og göngudeildarþjónustu. Að auki er veitt þjónusta við aðra sjúklingahópa eftir þörfum. Gott 
tækifæri gefst til að öðlast mikla reynslu og þekkingu á hjartasjúkdómum. Mikil og náin samvinna 
er við hjartadeild og hjartaþræðingadeild. Möguleikar eru á þróun í starfi, ekki síst í formi 
spennandi fræðslu, námskeiða og ráðstefna. Einnig er fagráð hjartahjúkrunar mjög öflugt. Deildin 
er sólarhringsdeild sem er opin alla daga vikunnar. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Hjartagátt

Landspítali sækist eftir öflugum verkfræðingi/ tæknifræðingi í fullt starf verkefnastjóra á 
fasteigna deild rekstrarsviðs.  Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu og spennandi starfs-
umhverfi við rekstur núverandi bygginga og undirbúning nýrra bygginga á Hringbrautarlóð. 
Þátttaka í stöðugum umbótum (Lean) á Landspítala.

Fasteignadeild telur um 60 starfsmenn sem sjá um rekstur fasteigna og lóða Landspítala og annast 
breytingar og viðhald á húseignum og húskerfum Landspítala. Einnig er þar unnið að skipulagi 
húsnæðis spítalans, uppsetningu nýrra tækja og breytingum á húsnæði í takt við þróun starfsemi 
spítalans.

VERKFRÆÐINGUR/ TÆKNIFRÆÐINGUR

Fasteignadeild

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. 

LANDSPÍTALI ...  VILTU KOMA Í LIÐIÐ?

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

Íþróttakennara  
vantar á Vopnafjörð

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir 
íþróttakennara fyrir næsta skólaár. 
Skólinn er heilsueflandi grunn-
skóli og er með fleiri íþróttatíma en 
ætlast er til. Við skólann er ágætt 
íþróttahús með heilsurækt. Einherji, 
íþróttafélag, heldur uppi öflugu 
íþróttastarfi í byggðarlaginu og góðir möguleikar eru á 
íþrótta- og einkaþjálfun samhliða íþróttakennslunni
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi eru í boði.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri í síma 
8489768, sirra@vopnaskoli.is 
 
  Vopnafjarðarhreppur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Kvenkyns baðvörður í sundlaug Kópavogs

· Karlkyns starfsmaður í sundlaug Kópavogs

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Urðarhól

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

Grunnskólar

· Forstöðumaður dægradvalar í    
 Hörðuvallaskóla

· Deildarstjóri í Kópavogsskóla

· Matreiðslumaður í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla

· Stærðfræðikennari í Salaskóla

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

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

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



Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og  þar eru möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun bleikjueldis til langs tíma. 
Nú standa yfir stækkunarframkvæmdir í tveimur eldisstöðvum félagsins sem munu skila umtalsverði aukningu á framleiðslu á næstu árum.

Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is

Nánari upplýsingar á www.samherji.is

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með 
víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.  Samherji hefur á að 
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, 
öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum og fullkomnum 
verksmiðjum í landi.

Íslandsbleikja er dótturfyrirtæki Samherja og er fiskeldisfyrirtæki sem rekur fimm eldisstöðvar tvær  á 
Suðurnesjum og tvær í Ölfusi og eina í Öxarfirði.  Að auki rekur félagið fullkomið sláturhús og fiskvinnslu í 
Grindavík.  Íslandsbleikja er sérhæfð í landeldi og vinnslu á bleikju.  Félagið er stærsti bleikjuframleiðandi í 
heimi og selur afurðir sínar ferskar og frosnar til kröfuhörðustu stórmarkaða og veitingahúsa.  Gæði og 
áreiðanleiki eldisferils Íslandsbleikju er vottaður af óháðum aðila, IMO frá Sviss.

Fiskeldisfræðingur
vaktavinna- framtíðarstarf  

Íslandsbleikja auglýsir eftir fiskeldisfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun
og/eða reynslu til starfa í landeldisstöðvum félagsins á Suðurnesjum.  

•  Viðkomandi þarf að hafa metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Brennandi áhuga á að ná stöðugum langtíma umbótum
•  Starfið felst í eftirliti, umhirðu, mælingum og skráningum í landeldisstöðvum félagsins á Suðurnesjum
•  Menntun á sviði fiskeldisfræði er kostur
•  Tölvukunnátta er skilyrði

Ert þú markaðs-
sérfræðingur?

Markaðsdeildin heyrir undir sölu- og markaðssvið Advania en á sviðinu starfa 
rúmlega 50 starfsmenn. 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!

Við leitum að kra�miklum einstaklingi með  ölbrey�a reynslu af markaðsmálum, 
og þá sérstaklega viðburðastjórnun og textagerð, til að ganga til liðs við markaðsdeild 
Advania. Okkur vantar hressan og öflugan liðsfélaga sem tæklar málin hra� og 
örugglega með frumkvæði og metnað að leiðarljósi.

Markaðsdeild Advania fæst við allskonar verkefni. Við veitum tekjusviðum Advania 
markaðsráðgjöf, sjáum um textasmíði sem og gerð auglýsinga- og kynningarefnis fyrir 
allar mögulegar gerðir miðla. Við sinnum viðburðastjórnun, vefmálum, ráðstefnuhaldi, 
samskiptum við auglýsingastofur og  ölmiðla, og svo græjum við auðvitað allt milli 
himins og jarðar sem de�ur inn á borð til okkar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun, t.d. í markaðs- eða 
    viðskiptafræði 
•  Reynsla af viðburðastjórnun
•  Reynsla af markaðsstörfum
•  Góð ritfærni. Helst reynsla af greinaskrifum 

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí 2016.

•  Mjög góð íslensku- og enskukunná�a
•   Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
•  Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 
    mannlegum samskiptum  

Fjallsárlón ehf. óskar eftir starfsfólki
Siglt er með ferðamenn um Fjallsárlón í Öræfum.  

Siglarar og fólk í afgreiðslustörf óskast. Þarf að geta  
hafið störf sem fyrst og út september. Gisting í boði.  

Umsókn skal send á info@fjallsarlon.is. 6668006.

Hárgreiðslumeistari
á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir stólaleigu eða 
hárgreiðslustofu til sölu í góðum rekstri. 
Allar nánari upplýsingar sendist á: 
box@frett.is merkt: “hárgreiðsla” 100% trúnaður.
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Spennandi starf

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Geysir framleiðir gæða 
fatnað víðsvegar um 
heiminn frá starfsstöð 
sinni í miðborg 
Reykjavíkur.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3168  

Hæfniskröfur
Menntun í viðskiptafræði eða sambærilegu námi
Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði
Hæfni til að skilja rekstur og metnaður til að ná árangri
Greiningarhæfni og færni í notkun á Excel
Ögun í vinnubrögðum og skipulagsfærni
Lipurð í mannlegum samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
Þekking á Illustrator kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Umsóknarfrestur

9. júlí 

Starfssvið
Umsjón með framleiðslu, pöntunum og verðútreikningum.
Samskipti við birgja
Áætlanagerð og eftirfylgni
Umsjón með birgðarhaldi
Skipulagning verkefna
Verkefnavinna í Navision og Excel

Geysir Shops ehf. og Arctic Shopping ehf. auglýsa eftir úrræðagóðum verkefnastjóra í framleiðsludeild. Félögin eiga og reka 
10 verslanir í Reykjavik, Haukadal og Akureyri.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Skorri Rafn Rafnsson
forstjóri Móbergs, skorri@moberg.is

Móberg var stofnað árið 2012 og í dag starfa hjá fyrirtækinu rúmlega 60 einstaklingar með sérhæfða en mismunandi 
þekkingu á fjölmörgum sviðum eins og nýsköpun, viðskiptaþróun, tækni og hugbúnaðarþróun, fjármálum, lögræði 
og markaðssetningu.

Við einsetjum okkur að þróa fjármálatæknilausnir, sem hreyfa við markaðnum og skapa ávinning fyrir notendur. 
Okkar sýn er að innan 5 ára þá verðum við eitt af leiðandi fjármálatækni fyrirtækjum í Evrópu.

MÓBERG LEITAR AÐ SÉRFRÆÐING 
Í ÁHÆTTUSTÝRINGU OG GREININGU

Menntun

Meistaragráða í fagi sem nýtist í starfinu, svo sem hagfræði, 
viðskiptafræði, verkfræði eða stærðfræði
A.m.k. þriggja ára reynsla úr fjármálageiranum.
Reynsla af innheimtu, áhættustýringu, greiningarvinnu eða 
af fjármálasviði er kostur

Þekking

Hugbúnaður: Microsoft O�ce og SQL. Þekking á R eða 
öðrum tölfræðihugbúnaði og Business Objects kostur
Sérhæfing: fjármál fyrirtækja, greining ársreikninga, 
áhættustýring og útlánaeftirlit

Auka verðmæti gagna félagsins m.a. með því að þróa 
virðisaukandi skýrslur og vörur
Vinna náið með viðskiptastýringu um ráðgjöf til 
viðskiptavina félagsins tengt notkun á vörum þess
Gerð skýrslna, hvort sem er til innanhússnota eða til 
viðskiptavina
Önnur verkefni sem tengjast nýtingu og úrvinnslu á 
gögnum félagsins og þróun vara tengdum þeim

Helstu verkefni eru

Við leitum að öflugum starfsmanni í að leiða áhættustýringu- 
og greiningarvinnu hjá Móberg sem verður lykilaðili í að auka 
virði gagna okkar. Um er að ræða nýtt svið innan fyrirtækisins 
og mun viðkomandi aðili hafa mikil áhrif á hvernig það þróast.

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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ÞÚ ERT ÖFLUGUR BIFVÉLAVIRKI

Við leitum að öflugum bifvélavirkja/vélvirkja í okkar sterka teymi. Við byggjum nýtt og 
sérstaklega vel tækjum búið verkstæði að Hádegismóum 8 sem verður tilbúið haustið 2017. 
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið - því viljum við þig í hópinn núna.

Í starfinu felst vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum ásamt þátttöku 
í þjálfun og símenntun.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða reynsla í vörubílaviðgerðum.
- Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
- Góð þjónustulund og vilji til að vera hluti af góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um 
á www.brimborg.is.

 Þú færð allar upplýsingar hjá 
Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 515 7072.

Hringdu núna!

- og vilt vinna á nýjum, framúrskarandi vinnustað

SÆKTU UM Í DAG!

Umsóknarfrestur er til 6. september 2016

Staða skólastjóra við sameinaðan leikskóla,  
grunnskóla og tónlistarskóla á Kjalarnesi

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 skólastjóra við sameinaðan leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla á Kjalarnesi.
Auglýst er eftir skólastjóra við sameinaðan leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla á Kjalarnesi sem er að hefja starfsemi 1. ágúst nk. 
eftir sameiningu leikskólans Bergs og Klébergsskóla. Í nýjum skóla sameinast undir eina stjórn leikskóli, grunnskóli, frístunda- 
heimili, félagsmiðstöð, tónlistarskóli og íþróttamiðstöð á Kjalarnesi. Klébergsskóli er elsti starfandi grunnskólinn í Reykjavík en 
hann var stofnaður árið 1929. Á Kjalarnesi eru nú um 130 nemendur á grunnskólastigi í 1. – 10. bekk og um 35 börn á leikskólastigi 
í tveimur aldursskiptum deildum. Starfsmenn í sameinuðum skóla verða rúmlega 50. Leikskólinn Berg og Klébergsskóli hafa báðir 
hlotið Grænfánann og hefur verið áhersla á að  nota þá auðlind sem umhverfi skólanna býður upp á. Í Klébergsskóla er hefð fyrir 
samkennslu árganga.  Frístundaheimilið Kátakot, félagsmiðstöðin Flógyn, tónlistarskólinn og íþróttamiðstöðin á Klébergi hafa verið 
undir stjórn skólastjóra Klébergsskóla.

Leitað er að einstaklingi sem hefur kunnáttu og færni til að leiða faglegt starf við sameinaðan skóla, býr yfir leiðtogahæfileikum, 
hefur góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi á báðum skólastigum og á tónlist, íþrótta- og tómstundafræðum ásamt því að hafa 
metnaðarfulla sýn um samþætt skóla- og frístundastarf fyrir börn og ungmenni.

Meginhlutverk skólastjóra er að: 
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu                
 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi      
 við aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla og tónlistar-  
 skóla, skólastefnu Reykjavíkurborgar og    
 starfsskrá frístundasmiðstöðva. 
• Bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans,  

frístundastarfs og íþróttamiðstöðvar. 
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,  

vinnutilhögun og starfsþróun. 
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leyfisbréf til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi.

   • Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-      
 skóla- og/eða grunnskólastigi.

   • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í   
 skólastarfi.

   • Stjórnunarhæfileikar.
   • Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
   • Færni til að leita nýrra leiða og leiða framsækið samþætt   

 skóla-, tónlistar- og frístundastarf.
   • Lipurð og hæfni í samskiptum.

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli með hugmyndum um útfærslu á samþættingu skóla- og 
frístundastarfs í ljósi áherslna Reykjavíkurborgar um að sameinað verði í einni stofnun leikskóli, grunnskóli og frístundastarf ásamt 
tónlistarskóla og rekstri íþróttamiðstöðvar á staðnum. Jafnframt er óskað eftir því að gerð verði grein fyrir hugmyndum um sam-
vinnu innan skólans, við foreldra og grenndarsamfélagið. Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til kennslu á 
leik- og /eða grunnskólastigi, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Æskilegt er að skólastjóri getið hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 1. sept. nk.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2016

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið  
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri 

grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.  
Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is 

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 15. júlí.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Ráðgjafi á rekstrarsviði
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í rekstrarráðgjöf.

Starfs- og ábyrgðarsvið
•	 Starf	í	ráðgjafateymi	RML	sem	sinnir	rekstrarráðgjöf	 
 í landbúnaði.
•	 Vinna	við	rekstrar-	og	fjármögnunaráætlanir	 
	 fyrir	bændur.
•	 Vinna	við	rekstrargreiningar	í	búrekstri.
•	 Þróun	og	sala	á	ráðgjöf	á	landsvísu	í	samstarfi	við	 
	 aðra	starfsmenn	RML.
•	 Önnur	verkefni	s.s.	vinna	við	gerð	og	þróun	líkana	í	 
	 excel,	þátttaka	í	nýsköpunarverkefnum	og	samskipti 
	 við	fjármálastofnanir.

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Góð	kunnátta	á	excel	er	nauðsyn.
•	 Þekking	á	dk-Búbót	bókhaldskerfinu	eða	sambærilegu 
	 kerfi	er	kostur.
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð	skilyrði.
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Góðir	samskiptahæfileikar.

Ráðgjafarmiðstöð	landbúnaðarins	er	ráðgjafarfyrirtæki	í	
eigu	bænda	sem	sinnir	landbúnaðarráðgjöf	um	allt	land.	
Starfsemin	er	dreifð	um	landið	á	13	starfsstöðvum.	 
Við	bendum	áhugasömum	á	heimasíðu	fyrirtækisins	
www.rml.is þar	sem	sótt	er	um	starfið,	en	þar	er	einnig	
hægt	að	kynna	sér	starfsemina	enn	frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí.  
Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson fram-
kvæmdastjóri klk@rml.is og Berglind Ósk Óðinsdóttir 
boo@rml.is starfsmannastjóri.



Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu og markaðssetningu á lyfjum, lækningavörum, heilsueflandi vörum og íþróttavörum. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu 
á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi. Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu.

Umsóknarfrestur er til 8.júlí 2016. Fyllsta trúnaðar verður gætt.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan ágúst.
Áhugasamir sendi umsókn með starfsferilsskrá með mynd á hrefna@icepharma.is, merkt „Vörumerkjastjóri“ eða „Verslunarstjóri“ 

Við leitum að öflugum verslunarstjóra fyrir verslun okkar að Lynghálsi 13. Skipulagshæfileikar, drift og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.

Verslunarstjóri í Nikeverslun.is

Starfssvið og ábyrgð: 
• Ábyrgð á daglegum rekstri netverslunar og verslunar og mönnun hennar 
•  Umsjón með uppgjöri 
•  Fylgjast með vörusölu og birgðahaldi ásamt vörustjóra 
•  Umsjón með útliti verslunar og vöruframsetningu 
•  Umsjón með daglegum rekstri, stjórnun, ráðningum

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Árangursdrifinn einstaklingur og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Búi yfir sjálfstæðum vinnubrögðum og skapandi frumkvæði 
• Hafi eldmóð, metnað og ríka þjónustulund 
• Góð reynsla af verslunarstörfum er skilyrði 
• Góð reynsla af verslunarstjórn er kostur 

Óskum eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf vörumerkjastjóra á Heilsu- og íþróttasvið Icepharma. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á hollu líferni og mataræði, en vörumerkin sem viðkomandi mun bera ábyrgð á flokkast undir lífræna hollustuvöru.

Vörumerkjastjóri á Heilsu- og íþróttasvið

Starfssvið og ábyrgð: 
•  Ábyrgð og uppbygging vörumerkja 
•  Umsjón markaðsmála fyrir vörumerkin 
•  Samskipti við erlenda birgja 
•  Greining á markaði og sölutækifærum 
•  Gerð sölu- og markaðsáætlana

Hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun á sviði markaðsmála og/eða viðskipta 
•  Reynsla af sölu- og markaðsstarfi á neytendavörumarkaði
•  Einskær áhugi á markaðsmálum skilyrði 
•  Skipulagshæfni og frumkvæði í störfum 
•  Hafi eldmóð og metnað og áhuga á hollu líferni 
•  Búi yfir skipulagshæfileikum 
•  Mjög góð ritfærni á íslensku 
•  Góð kunnátta í ensku 
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Gray Line Iceland óskar eftir að ráða 
tvo starfsmenn í bókhaldsdeild

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Hjá fyrirtækinu starfa um 260 fastráðnir starfsmenn.

Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide, sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi. Félagið er ferðaskipuleggjandi, 
ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line 
á Íslandi á einn yngsta rútubílaflota landsins, 70 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið flutti rúmlega 580 þúsund ferðamenn árið 
2015 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi.

Launafulltrúi  

Starfssvið
• Útreikningur launa og almennt utanumhald um 

launamál
• Afstemmingar, bókun reikninga, reikningagerð 

og almenn bókhaldsstörf
 

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu
• Reynsla af Kjarna eða SAP kerfinu æskileg
• Reynsla af ferðaþjónustu kostur
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Bókari

Starfssvið 
• Afstemmingar, bókun reikninga, reikningagerð 

og almenn bókhaldsstörf
 

Hæfniskröfur
• Reynsla af ofangreindu
• Reynsla af ferðaþjónustu kostur
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
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Skóla- og frístundasvið

Lausar stöður við Árbæjarskóla

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

Lausar eru eftirtaldar kennarastöður skólaárið 
2016 – 2017

• Stærðfræðikennari í 5. – 10. bekk /  
 Umsjónarkennari á miðstigi
•  Tónmenntakennari

Lausar eru eftirtaldar stöður annarra starfsmanna 
skólaárið 2016 – 2017

• Sérhæfður stuðningsfulltrúi
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði

Umsóknarfrestur er til 14. júlí 2016.

Sótt er um störfin á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/
storf  og þar má jafnframt sjá nánari upplýsingar um hvert og eitt 
ofangreint starf.

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, í síma 664-
8120 og í tölvupósti, thorsteinn.saeberg@reykjavik.is

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í einstöku 
umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. 
bekk og eru nemendur um 630 talsins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi, en 
til náms í 8. bekk koma saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúns-
skóla og Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 og sinna mismunandi 
stöfum í þágu nemenda.

Ungmennafélag Kjalnesinga
auglýsir eftirfarandi stöður

Íþróttafulltrúi
50% Starf

Sundþjálfari
Frjálsíþróttakennari

Þjálfari í boltaíþróttum
Leiklistakennari

Sjá nánari upplýsingar á UMFK.is

Umsóknafrestur er til 15. júlí 2016.

Laust starf kennara á  
listnámsbraut BHS

Óskað er eftir kennara með kennsluréttindi á framhaldsskóla stigi 
í 100% starf eða eftir samkomulagi á listnámsbraut í Borgar
holtsskóla fyrir haustið 2016. Hann hafi sérhæfingu í grafískri 
hönnun, margmiðlun og/eða listfræðum. Helstu kennslu greinar 
eru sjónlistir, grafísk hönnun, kvikun, vefhönnun, listir og 
menning    , fræðiáfangar og listasaga. Hlutastarf kemur til greina.

Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamning Félags 
framhaldsskólakennara og stofnanasamning Borgarholts
skóla. Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði 
en í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru 
því sem umsækjandi telur að máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 

Upplýsingar um störfin veitir Hákon Már Oddsson, kennslu
stjóri, hakon@bhs.is. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum berist í tölvupósti til Ársæls 
Guðmunds sonar, skólameistara, arsaell@bhs.is, fyrir 18. júlí 2016.

Skólameistari

Rannsóknin er leidd er af Sigurði Yngva Kristinssyni, 
prófessor við Lækna deild, og er ein stök á heims vísu. 
Mark mið hennar er að rann saka árangur skim unar 
fyrir góð kynja ein stofna mót efna hækkun (MGUS) 
sem er for stig merg æxlis. Verk efnið er unnið í sam
starfi við Háskóla Íslands, Land spítala, Krabbameins
félag Íslands, Binding Site í Bret landi og Memorial 
Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. 

Starfið er nýtt og allt í senn spennandi, fjölbreytt 
og krefjandi. Miklu skiptir að viðkomandi sé 
skipulagður, leikinn í mannlegum samskiptum og 
lausnamiðaður. 

VIÐ LEITUM AÐ HJÚKRUNARFRÆÐINGI 
TIL AÐ TAKA ÞÁTT Í RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU 

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi (study nurse/study coordinator) til starfa við 
vísindarannsóknina Skimun fyrir einstofna góðkynja mótefnahækkun.

Hjúkrunar fræðing urinn mun gegna leiðandi hlut verki 
í rann sóknar teymi verk efnis ins, m.a. að hafa yfir um sjón 
með klínískri rann sókn og mót töku þátt tak enda sem 
greinst hafa með for stig merg æxla. Hann mun einnig 
koma að ráðn ingu 1–2 hjúkrunar  fræðinga sem líka verða 
hluti af rannsóknar teyminu.

Viðkomandi verður að geta hafið störf í september nk. 
Sjá nánar: hi.is/laus_storf.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2016. 

Kröfur
   Háskólapróf sem nýtist í starfi.
   Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum.
   Góð tungumálakunnátta (enska).
   Gott vald á upplýsingatækni.
   Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Kröfur
   BSc í rafmagnstæknifræði eða rafmagnsverkfræði,
   rafiðnfræði, kerfisfræði eða önnur menntun og
   reynsla sem nýtist í starfi.
   Góð þekking á PLC iðntölvum, PC tölvum og
   hugbúnaði ásamt netbúnaði, s.s. ljósleiðaraneti og
   öðru er tilheyrir.
   Haldgóð þekking og reynsla í reglunarfræðum.
   Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

HS ORKA leitar að öflugum liðsmönnum til starfa.

Helstu verkefni
   Bókhaldsleg umsýsla verkefnisins.
   Umsjón með útgreiðslum og fjárreiðum.
   Umsýsla og samskipti við aðra styrkþega.
   Samskipti við samstarfsaðila.
   Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Helstu verkefni
   Rekstur á stjórn- og varnaliðabúnaði og upplýsinga-
   kerfa Orkuvera. 
   Þjónusta við notendur kerfisins.
   Ber ábyrgð á viðhalds- og bilanaskráningu.
   Ber ábyrgð á að teikningar og önnur gögn sviðsins
   séu aðgengilegar og réttar.
   Vinnur að úrbótum og endurnýjun sem tengist
   rekstri og þróun kerfisins.

HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og á Reykjanesi sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, mannauðsstjóri.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins. Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2015.

www.hsorka.is

Sérfræðingur á fjármálasviði – umsýsla verkefnis á vegum Evrópusambandsins

Sérfræðingur í stjórnbúnaði Orkuvera

HS ORKA leitar að öflugum liðsmönnum til starfa til fyrirtækisins

Sérfræðingur á fjármálasviði – umsýsla verkefnis á vegum Evrópusambandsins
Verkefnið er í samstarfi við tæknisvið HS Orku vegna djúpborunarverkefnis í umsjá fyrirtækisins. 

Helstu verkefni
• Bókhaldsleg umsýsla verkefnisins.
• Umsjón með útgreiðslum og fjárreiðum.
• Umsýsla og samskipti við aðra styrkþega.
• Samskipti við samstarfsaðila innan og utan fyrirtækisins.
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum.
• Góð tungumálakunnátta (enska).
• Gott vald á upplýsingatækni.
• Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Sérfræðingur í Upplýsingatækni
Upplýsingatækni HS Orku samanstendur af stjórnbúnaði orkuvera og upplýsingatækni fyrirtækisins. Leitast er eftir 
einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á tækni og hefur mjög ríka þjónustulund.

Helstu verkefni
• Rekstur á upplýsingakerfum.
• Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón.
• Uppsetning og þjónusta á vél- og hugbúnaði.
• Rekstur á stjórn- og varnaliðabúnaði orkuvera.
• Samskipti við þjónustuaðila og birgja.
• Vinna að úrbótum og endurnýjun upplýsingakerfa sem  
 og kerfa orkuvera.

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði,  
 tæknifræði eða verkfræði.
• Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis, útstöðvum og  
 netþjónum.
• Þekking á Microsoft SQL, skýrslugerð og gagnagrunnum  
 æskileg.
• Microsoft prófgráður eru kostur.
• Þekking á Dynamics Ax er kostur.
• Reynsla úr rafmagnsfræðum er kostur.
• Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, mannauðsstjóri.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins. Umsóknarfrestur er til og með fimmtudags 14. júlí 2016.

HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár 
og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.  Hjá 
fyrirtækinu starfar öflugur hópur  sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði.  Heildarfjöldi starfs-
manna er um 60. Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun 
sem eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

www.hsorka.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Starfsmenn óskast

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

Óskum að ráða Byggingatæknifræðing eða  
Byggingafræðing til starfa.

Helstu verkefni eru við hönnun sólskála og svalalokana, 
mælingar, gerð smíðateikninga, burðarþolsútreikninga o.fl.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af húsasmíði.
Einnig viljum við ráða smið sem er vanur málmsmíði.

Vinsamlega sendið inn umsókn 
á gluggar@solskalar.is

Forseti viðskipta- og 
raunvísindasviðs 

Helstu ábyrgðarþættir:
• Frumkvæði og forysta um málefni fræðasviðsins.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð á málefnum 

fræðasviðsins.
• Yfirumsjón með rannsóknarvirkni og kennslu á 

sviðinu.
• Framkvæmd gæðastjórnunar á fræðasviðinu í 

samráði við gæðastjóra.
• Starfsmannamál á sviðinu.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum 

samskiptum fræðasviðsins.
• Viðkomandi á sæti í framkvæmdastjórn skólans og 

er hluti af yfirstjórn hans.

Háskólinn á Akureyri auglýsir 100% stöðu forseta viðskipta- og raunvísindasviðs lausa til 
umsóknar. Starfið felst m.a. í yfirumsjón með allri starfsemi og rekstri fræðasviðsins og 
stefnumörkun í málefnum sviðsins samkvæmt stefnu skólans. Næsti yfirmaður er rektor 
Háskólans á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. janúar 2017.  
Starfsstöðin er á Akureyri.

Menntunar- og hæfiskröfur :
• Doktorspróf er skilyrði og æskilegast að prófið sé 

á vettvangi fræða sem kennd eru á viðskipta- og 
raunvísindasviði eða tengjast viðfangsefnum þess

• Reynsla af rekstri og stjórnun.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn
• Reynsla af starfi innan háskóla er æskileg.
• Reynsla af störfum sem tengjast viðfangsefnum á 

fræðasviðinu er æskileg.
• Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í 

mannlegum samskiptum.

Rektor ræður forseta fræðasviðs til 
fjögurra ára í senn. Við ráðningu er 
notast við sjálfstætt mat fagaðila til 
að meta stjórnunar- og samskipta-
hæfileika ásamt stjórnunarreynslu 
viðkomandi. Jafnframt er litið til 
umsagnar viðskipta- og raunvísinda-
sviðs ásamt því að haft er samráð 
við háskólaráð um ráðninguna. 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Eyjólfur Guðmundsson, rektor 
Háskólans á Akureyri. Fyrirspurnir 
um starfið skal senda á netfangið 
rektor@unak.is.

Umsóknir og fylgigögn skal senda á 
rafrænu formi á netfangið  
starfsumsokn@unak.is.
Nánari upplýsingar um starfið og  
umsóknarferlið er að finna á  
starfstorg.is og á unak.is/lausstorf.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að  
jafnrétti kynjanna og hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja um starfið

Umsóknarfrestur er til og með  
15. ágúst 2016

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar í gegnum heimasíðu okkar: icelandairhotels.is 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2016
Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynhildur Guðmundsdóttir, hótelstjóri: binna@icehotels.is

Gestamóttökustjóri Icelandair hótel 
Reykjavík Natura

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg mark mið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfs mönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í 
starfi ásamt vilja til að takast á við 
krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 
gegnum markvissa þjálfun til þess 
að geta tekist á við störf sín af 
öryggi. Unnið er að stöðugri fram 
þróun og starfsmönnum veitt tæki
færi til vaxtar og þroska í starfi.

Við leitum að jákvæðum leiðtoga með mikla þjónustulund, metnað, góða tungumála kunnáttu 
og vilja til að ná árangri. Starfið krefst mikillar færni í mannlegum samskiptum. Gerð er krafa 
um reynslu af hótelstörfum auk minnst 3ja ára reynslu af stjórnun. Framhalds menntun á sviði 
hótelstjórnunar er kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Gestamóttökustjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi gestamóttöku hótelsins auk 
stjórnunarlegrar ábyrgðar gagnvart starfsfólki.

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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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um stör�n er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um stör�n þar.

HæfniskröfurStarfssvið

· Skipulags- og leiðtogahæ�leikar
· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Metnaður og frumkvæði í star�

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi einstaklinga til starfa.

Um vaktavinnu er að ræða og er vinnutími frá kl. 10:45 til kl. 21:30.
Unnið er tvo daga aðra vikuna og �mm daga hina.

HæfniskröfurStarfssvið

· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í star�

Starfsmaður í sal

· Almenn afgreiðsla
· Þjónusta við viðskiptavini
· Aðstoð í uppvaski og þrifum

Vinnutími er frá kl. 12:00 til kl. 20:00 alla virka daga.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan, Efra-Breiðholti Reykjavík 201606/926
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201606/925
Sjúkraliði, öldrunarlækningadeild Landspítali, Landakot Reykjavík 201606/924
Verkstjóri í Fjölritun Landspítali Reykjavík 201606/923
Forseti viðsk.- og raunvísindasviðsHáskólinn á Akureyri Akureyri 201606/922
Sálfræðingur Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201606/921
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201606/920
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201606/919
Móttökuritari, afleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201606/918
Hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201606/917
Starfsmaður í ræstingu Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201606/916
Sjúkraþjálfari Landspítali, Líknardeild Kópavogur 201606/915
Doktorsnemi við lyfjafræðideild Háskóli Íslands Reykjavík 201606/914
Doktorsnemi í umhv.-og auðl.fr. Háskóli Íslands Reykjavík 201606/913
Doktorsnemi í umhv.-og auðl.fr. Háskóli Íslands Reykjavík 201606/912
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201606/911
Hjúkrunarfræðingur Háskóli Íslands, læknadeild Reykjavík 201606/910
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Hólmavík 201606/909
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201606/908
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, hjartagátt við Hringbraut Reykjavík 201606/907
Verkefnastjóri-verkfr/tæknifr Landspítali, fasteignadeild rekstrarsv. Reykjavík 201606/906
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, skurðlækningadeild Reykjavík 201606/905
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heila-, tauga- og bækl. Reykjavík 201606/904
Læknir í starfsnám Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201606/903
Framhaldsskólakennari  Borgarholtsskóli, listnám Reykjavík 201606/902
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201606/901
Lektor við iðjuþjálfunardeild Háskólinn á Akureyri Akureyri 201606/900
Lektor í þroskasálfræði Háskóli Íslands,heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201606/899
Kennari í sérgreinum málmiðna Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201606/898

Sálfræðingur
Starf sálfræðings hjá Krafti og Ráðgjafarþjónustu Krabba- 
meinsfélagsins er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 50% og 
starfið er veitt frá 1. ágúst 2016 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	 Umsjón með Stuðningsneti Krafts. 
•	 Sálfræðingsþjónusta.
•	 Verkefnastjórnun. 
•	 Námskeiðshald.
•	 Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu.
•	 Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu þjónustunnar. 

Hæfnikröfur:

•	 Sálfræðileyfi.
•	 Góð samskiptahæfni.
•	 Faglegur metnaður. 
•	 Þekking og reynsla í áfallavinnu.
•	 Geta til að koma fram á opinberum vettvangi.

Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 
krabbamein og aðstandendur. Frá áriðnu 2009 hefur Kraftur 
haldið úti formlegu stuðningsneti fyrir krabbameinsgreinda og 
ástvini undir handleiðslu sálfræðings. 
Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins er upplýsinga- og 
stuðningsþjónusta fyrir fólk sem greinst hefur með krabba- 
mein og fyrir aðstandendur þess. Markmið þjónustunnar er 
að aðstoða fólk við að ná jafnvægi í lífinu eftir þær breyttu 
aðstæður sem greining krabbameins veldur.
Nánari upplýsingar veitir Hulda Hjálmarsdóttir,  
formaður Krafts (formadur@kraftur.org, sími 847 8352) og  
Sigrún Lillie Magnúsdóttir forstöðumaður (sigrunli@krabb.is).

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á formadur@kraftur.org fyrir 
17. júlí 2016 eða til Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, 
Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík, merkt „Sálfræðingur“. 

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Ábyrgur og þjónustulundaður starfsmaður óskast 
til starfa hjá þjónustumiðstöð Hafnar�arðarbæjar. 

Helstu verkefni:
»  Viðhald og viðgerðir á götum, göngustígum og 

opnum svæðum
»  Snjómokstur og hálkueyðing
»  Þátttaka í bakvaktarkerfi bæjarins
»  Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
»  Meirapróf og réttindi á stærri vinnuvélar
»  Reynsla af véla- og tækjavinnu
»  Reynsla af almennum verkamannastörfum
»  Samstarfs- og samskiptahæfni
»  Þjónustulund

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður 
Haraldsson: 585-5670 siggih@hafnar�ordur.is  
og Björn Bögeskov Hilmarsson: 585-5670 
boddi@hafnar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí.  
Nánar á hafnar�ordur.is

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um

hafnarfjordur.is

VÉLA- OG VERKAMAÐUR
LAUST STARF

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	 
  innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi  
  við stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar-  
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	samhliða
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum  
  á starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga  
  stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun  
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í  
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra  
  og lærimeistara

Hæfniskröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

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.

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæslan Miðbæ
Laust er til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna Miðbæ. Fagstjóri hjúkrunar ber 
ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á samvinnu 
milli	fagstétta	innan	stöðvarinnar	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	
ræða	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	
starfið	til	5	ára	frá	og	með	1.	september	nk.	eða	eftir	nánara	samkomulagi.		Starfshlutfall	er	100%.	

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2016.

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. 
Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).  

Nánari upplýsingar veita Sigríður	Dóra	Magnúsdóttir	svæðisstjóri	–	sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is,	sími	585-2600	 
og	Svava	Kristín	Þorkelsdóttir,	mannauðsstjóri	–	svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is,	sími	585-1300.

Byggðasafn Vestfjarða auglýsir laust til 
umsóknar starf safnvarðar. Um er að ræða 
tímabundna 100% afleysingastöðu til eins 
árs. Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 
2016. Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentari eða aðstoðarmaður í hæðarprentun 
Starfið er aðallega fólkið í hæðarprentun, fólíuprentun, 

thermoprentun, stönsun, upphleypingu, fellingu og 
rifgötun. Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og 

handlögnum einstaklingi. Þjálfun í boði fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 

mannauðsmála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.
Atvinnuumsókn er á  

prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn
Umsóknarfrestur er til 8. júlí n.k. 

Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 
heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

StarfSmaður óSk a St

 -  - 

heildarlausnir í prentun

Deildarstjóri
Við hjá Vinakoti leitum eftir öflugum deildarstjóra til að sjá um 
daglegan rekstur búsetuúrræðis. 

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
•	Að	sjá	um	daglegan	rekstur	og	skipulag	búsetuúrræðis	 

samskvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t.:
•	Stjórnun,	skipulagning	og	mat	á	starfi	búsetuúrræðisins
•	Gera	einstaklingsáætlanir	í	samvinnu	við	þroskaþjálfa,	 

eða sambærilegan fagaðila, og fylgja eftir að unnið sé í 
 samræmi við þær

•	Sjá	um	almennt	starfsmannahald

Hæfniskröfur
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	stjórnun	og	starfsmannahaldi	
•	Góð	skipulagshæfni	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	Áhugi	og	metnaður	fyrir	að	starfa	með	unglingum	með	 

fjölþættan vanda
•	Þekking	á	einhverfu	og/eða	fjölþættum	vanda	
•	Sveigjanleika	og	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Hreint	sakavottorð	í	samræmi	við	lög
•	25	ára	eða	eldri

Aðrir þættir eru máli skipta
•	Hæfni	til	að	takast	á	við	óvæntar	aðstæður
•	Frumkvæði,	jákvæðni	og	áhugasemi	í	starfi

Bæði	kynin	eru	hvött	til	að	sækja	um	starfið.	Starfshlutfall	er	100%	
og ráðið er til framtíðar. 

Umsóknarfrestur er til 9.júlí og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf 18.júlí. 

Nánari	upplýsingar	veitir	Sóley	Kristjánsdóttir,	mannauðsstjóri,	á	
soley@vinakot.is 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is, merkt 
“DEILDARSTJÓRI”

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

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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ÞÚ ERT ÖFLUGUR VÉLVIRKI/VÉLSTJÓRI

Við leitum að öflugum vélvirkja/vélstjóra í okkar sterka teymi. Við byggjum nýtt og 
sérstaklega vel tækjum búið verkstæði að Hádegismóum 8 sem verður tilbúið haustið 2017. 
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið - því viljum við þig í hópinn núna.

Í starfinu felst vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum ásamt þátttöku 
í þjálfun og símenntun.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða reynsla í vörubílaviðgerðum.
- Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
- Góð þjónustulund og vilji til að vera hluti af góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um 
á www.brimborg.is.

 Þú færð allar upplýsingar hjá 
Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 515 7072.

Hringdu núna!

- og vilt vinna á nýjum, framúrskarandi vinnustað

SÆKTU UM Í DAG!

Umsóknarfrestur er til 6. september 2016

Flugakademía Keilis    //    Ásbrú    //    578 4000    //    �ugvirkjun@keilir.net    //    www.�ugvirkjun.is    

Starf kennara í flugvirkjanámi Keilis

Keilir óskar eftir að ráða kennara í flugvirkjun með B1 
eða B2 réttindi. Ráðið er í fullt starf og/eða hlutastarf. 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Rúnar Árnason, 
forstöðumaður Flugakademíu Keilis á netfangið 
runar.arnason@keilir.net eða í síma 578 4000.

með áhuga á umönnun aldraðra

laus störf

sólvangur hjúkrunarheimili
sjúkraliðar
•	 Hlutastörf	eftir	samkomulagi
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	áhuga	og	reynslu		
	 á	umönnun	aldraðra
•	 Starfið	er	laust	nú	þegar

aðhlynning
•	 Hlutastörf	eftir	samkomulagi.
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	áhuga	og	reynslu		
	 á	umönnun	aldraðra
•	 Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	byrjað		
	 sem	fyrst

		eldhússtarf
•	 60%	dagvinnuvaktir	virka	daga
•	 Æskilegt	er	að	viðkomandi	hafi	áhuga		
	 og	reynslu	af	eldhússtörfum
•	 Starfið	er	laust	nú	þegar

hjúkrunarfræðingur
•	 Hlutastörf	eftir	samkomulagi
•	 Starfið	er	laust	frá	1.	ágúst

Reynsla	og	áhugi	af	hjúkrun	aldraðra	skilyrði.	

umsóknir má nálgast á heimasíðu sólvangs, 
www.solvangur.is.

Karlar janfnt sem konur eru kvattir til að sækja um.                                   

fyrir rétta einstaklinga

HjúkRunaRHeimili

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar

Um framtíðarstarf er að ræða og 100% starfshlutfall.

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 hópferðabifreiða. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og 
reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Eiginleikar og hæfniskröfur:
• Metnaður fyrir starfi, þjónustulund og handlægni
• Góð færni í samskiptum og samviskusemi
• Áreiðanleiki, reglusemi og góð heilsa
• Iðnmenntun æskileg
• Bílpróf
• Góð íslenskukunnátta

Helstu verkefni:
• Umsjón og eftirlit með húseign og nærumhverfi
• Minniháttar viðhald
• Ábyrgð á daglegum rekstri lagers
• Móttaka, afhending, skráning og tiltekt á vörum
• Umsjón með umhirðu lagersvæðis
• Ýmis önnur tilfallandi störf

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí. 

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá. Eingöngu er 
tekið við umsóknum á ráðningarvef Guðmundar Jónassonar,  
https://gjtravel.rada.is/is/. Allar nánari upplýsingar um starfið 
veitir    Edda Björk Kristjánsdóttir, edda@gjtravel.is.

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
óskar eftir að ráða 

húsvörð/lagerstjóra til starfa

Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  2. júlí 2016 11

Hárgreiðslumeistari
á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir stólaleigu eða 
hárgreiðslustofu til sölu í góðum rekstri. 
Allar nánari upplýsingar sendist á: 
box@frett.is merkt: “hárgreiðsla” 100% trúnaður.

Viltu þú starfa í 
ævintýraferðamennsku? 
Mountaineers of Iceland 
leita eftir líflegum og öflugum liðsauka

BIfVélaVIrkI/VélVIrkI óskast á VerkstæðIð 
hjá MountaIneers of Iceland. 
Starfið felst í viðhaldi á Ford Econoline bílum sem 
daglega ferja hóp ferðamanna upp á hálendi Íslands. 
Í boði er spennandi starf í frábærum félagsskap hjá 
ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í 
snjósleða- og jeppaferðum.

hæfnIskröfur: 
    •    Reynsla af Ford æskileg
    •    Meirapróf
    •    Stundvísi
    •    Snyrtimennska
    •    Áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
    •    Samskiptahæfileikar
    •    Meirapróf æskilegt

eruM VIð að leIta að þér?
Endilega sendu okkur umsókn á: 
atvinna@mountaineers.is
umsóknarfrestur er til 10.júlí.

www.mountaineers.is

Herbergisþernur
Houskeeping staff

101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur.  
Framtíðarstarf.  
Unnið er kl. 8-16.30, eftir 2-2-3 vaktakerfi,  
ásamt u.þ.b.einni kvöldvakt í viku.  
Starfshlutfall er 80% - 100%.

Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
•  Enskukunnátta.
•  Jákvæð framkoma
•  Þjónustulund 
•  Samstarfsgleði
•  Viðkomandi þarf að vera reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn á  
job@101hotel.is fyrir 11. júlí n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

101 hotel Wishes to hire housekeeping staff.
Permanent position.  
Housekeeping staff work from 8-16.30, with a 2-2-3 shift pattern, 
as well as ca. one evening shift per week.  
This is an 80% - 100% position.

The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude 
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only 

Those interested should send an application to 
job@101hotel.is before 11. July. 
Please state which job you are applying for.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið 

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks og 

að viðskiptavinir þess geti gengið 

að hágæða þjónustu vísri.

Vélfræðingur
Við leitum af öflugum vélfræðing ti l að starfa á tæknisviði

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Viðhald	á	framleiðslul ínum

•	 Viðgerðir	á	tækjum

•	 Að	halda	vélum	gangandi	á	meðan	
framleiðslu	stendur

•	 Uppsetning	á	nýjum	framleiðslutækjum

•	 Ýmis	t i l fa l landi	verk	tengd	véla-	og	
tækjabúnaði	Ölgerðar innar

HÆFNISKRÖFUR

•	 Vélfræðingur	(vélst jór i 	með	4.	st ig)

•	 Reynsla	af	sambæri legum	störfum

•	 Þekking	á	v iðhaldsforr i tum,	 iðntölvum	
og	stýr ingum	æski leg

•	 Sjál fstæð	vinnubrögð	og	frumkvæði

•	 Áreiðanleik i 	og	 jákvæðni

Umsóknarfrestur er ti l og með 11. júlí nk. 
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðar innar:	http://umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið 

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks og 

að viðskiptavinir þess geti gengið 

að hágæða þjónustu vísri.

Starfmaður í framleiðslu 
-gos, vatn og bjór
Við leitum að einstaklingi með góðan tæknilegan skilning og hæfni  
ti l að starfa við framleiðsluvélar í tæknilega flóknu umhverfi .  
Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfshlutfall i

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 	Vinna	við	framleiðsluvélar	 í	 	
framleiðslusal	Ölgerðar innar

•	 St i l la	og	stýra	vélbúnaði	þannig	að	
framleiðsla	á	hágæðavörum	sé	tryggð

•	 Breyt ingar	og	f ínst i l l ingar	á	vélar
búnaði	sem	notaður	er	v ið	framleiðslu	
á	vatni , 	gosi	og	öl i

•	 Ná	hámarks	afköstum	fyr ir 	hver ja	
framleiðslulotu	með	hagkvæmni	 	
og	góða	nýt ingu	að	 le iðar l jós i

HÆFNISKRÖFUR

•	 Fagmaður	sem	hefur	metnað	t i l 	að	
gera	betur	 í 	dag	en	 í 	gær		ski lyrði

•	 El jusemi	og	 jákvæðni		ski lyrði	

•	 Nám	og/eða	reynsla	af	vélv irk jun,	
bi fvélavirk jun,	vélst jórn	eða	sam
bæri legt		kostur

Umsóknarfrestur er ti l og með  
11. júlí nk. Sótt	er	um	á	heimasíðu	 	
Ölgerðar innar:	http://umsokn.olgerdin.is

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Maintenance Planner
Job description
The Maintenance Planning department is responsible for a timely and 
efficient planning of airworthiness and maintenance tasks on aircrafts 
in the Company´s fleet. Liaison of maintenance requirements with Air 
Atlanta stations and various maintenance organizations around the 
world is an essential role of the department along with various other 
tasks, such as technical support, work pack preparation and material 
preload.

Education and Qualifications
• Hold aircraft maintenance technician license
• Have prior maintenance experience with an air carrier
• Good knowledge of the English language
• Good knowledge and experience in operating computer software 

programs and handling computer data and information

Operations Officer
Job description
The operation control center is a communication- and 
control center between all departments and outstations. 
They prepare, control and supervise the ongoing flight 
operation in accordance with procedures. The operation 
control center operates 24/7.

Education and Qualifications
• Experience in an airline Operations Environment is 

preferred
• Excellent attention to detail
• Skills to work under intensive time pressure
• Must be fluent in written and spoken English
• Completed secondary school or similar
• Excellent computer skills

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

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
sixteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is 12th of July 2016 For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential
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Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og  þar eru möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun bleikjueldis til langs tíma. 
Nú standa yfir stækkunarframkvæmdir í tveimur eldisstöðvum félagsins sem munu skila umtalsverði aukningu á framleiðslu á næstu árum.

Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is

Nánari upplýsingar á www.samherji.is

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með 
víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.  Samherji hefur á að 
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, 
öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum og fullkomnum 
verksmiðjum í landi.

Íslandsbleikja er dótturfyrirtæki Samherja og er fiskeldisfyrirtæki sem rekur fimm eldisstöðvar tvær  á 
Suðurnesjum og tvær í Ölfusi og eina í Öxarfirði.  Að auki rekur félagið fullkomið sláturhús og fiskvinnslu í 
Grindavík.  Íslandsbleikja er sérhæfð í landeldi og vinnslu á bleikju.  Félagið er stærsti bleikjuframleiðandi í 
heimi og selur afurðir sínar ferskar og frosnar til kröfuhörðustu stórmarkaða og veitingahúsa.  Gæði og 
áreiðanleiki eldisferils Íslandsbleikju er vottaður af óháðum aðila, IMO frá Sviss.

Fiskeldisfræðingur
vaktavinna- framtíðarstarf  

Íslandsbleikja auglýsir eftir fiskeldisfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun
og/eða reynslu til starfa í landeldisstöðvum félagsins á Suðurnesjum.  

•  Viðkomandi þarf að hafa metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Brennandi áhuga á að ná stöðugum langtíma umbótum
•  Starfið felst í eftirliti, umhirðu, mælingum og skráningum í landeldisstöðvum félagsins á Suðurnesjum
•  Menntun á sviði fiskeldisfræði er kostur
•  Tölvukunnátta er skilyrði

Húsvörður
Húsfélagið Hæðargarði 33-35,108 Reykjavík óskar 
að ráða húsvörð til starfa í fullt starf.Um er ræða 

fjölbýli fyrir eldri borgara með 42 íbúðum.

Verkefni húsvarðar eru meðal annars
•	 Umhirða	og	umsjón	húsa,	bílageymslu,
 bílastæða og lóðar.
•	 Umsjón	með	sorpgeymslum	og	þrif	gáma
	 eftir	losun.
•	 Þrif	á	allri	sameign.
•	 Annast	minniháttar	viðhald	og	viðgerðir	og
	 hafa	umsjón	og	eftirlit	með	stærri	viðhalds-
 framkvæmdum.
•	 Vera	í	góðu	sambandi		við	íbúa	og	aðstoða	þá	
	 eftir	föngum	og	utan	venjulegs	vinnutíma	þegar
	 nauðsyn	krefur.

Hæfniskröfur
•	 Hafa	þjónustulund	og	vera	traustur	og	samvisku- 
	 samur	og	vera	lipur	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Hafa	gott	auga	fyrir	því	sem	betur	má	fara	og	
	 vera	laghentur	og	útsjónarsamur.
•	 Hafa	frumkvæði	til	að	takast	á	við	úrbætur.

Húsvörður	skal	búa	í	húsinu	og	eiga	bifreið	til	afnota	
fyrir	húsfélagið	samkvæmt	nánara	samkomulagi.
Starfið	getur	hentað	samhentum	hjónum.
Ráðningartími miðast við 1. september 2016.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá sendist til:

Húsfélagið Hæðargarði 33-35, Hæðargarði 33
108 Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2016.

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
•	 Staða	þroskaþjálfa	
•	 Staða	stuðningsfulltrúa
•	 Stöður	í	leikskóladeild	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 umsagnar   - 
aðila sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 13.júlí  2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

 
 
 

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

 
 
 
 

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

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

Hjúkrunardeildarstjórar óskast á Eir hjúkrunarheimili 
Lausar eru til umsóknar tvær stöður deildarstjóra á Eir hjúkrunarheimili.

Nánari upplýsingar veita,
Kristín Högnadóttir verkefnastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700 
Umsóknir má einnig senda á  kristinh@eir.is og edda@eir.is

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  ev@ev.is

STARFSMENN 
óSkaSt 
í veRkSmiðju

óSkUM EFTiR 2 STARFSMöNNUM í AFLEYSiNGAR í SUMAR: STARFSMANN Á RANNSókNARSTOFU STARFSMANN í STEYPUSTöÐumsóknir og meðmæli óskast sent á thorvaldur@ev.is
einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 843 8772 og á staðnum.

einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininga 
til byggingaframkvæmda. 
Fyrirtækið er í forystu á 
sínu sviði og tækjabúnaður 

og sérhæfð þekking gerir 
fyrirtækinu kleift að afgreiða 
bæði stór og smá bygginga-
verkefni fljótt og örugglega.



ACE FBO

Rekstrarstjóri
ACE FBO óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan 
aðila í starf rekstrarstjóra á Keflavíkurflugvelli.

Starfið felur í sér móttöku og umsjón á einkavélum ásamt 
almennum skrifstofustörfum, samskipti við viðskiptavini, 
áætlunargerð og önnur tilfallandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að hafa menntun í viðskiptafræði eða 
skyldum greinum. Góð enskukunnátta skilyrði. Framúrskaran-
di samskiptahæfni. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Umsókn skulu sendar á netfangið: alma@bikf.is

Umsóknarfrestur til 10.júlí 2016

Tölvunarfræðingur – kerfisfræðingur 
– verkfræðingur
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða tölvunarfræðing, kerfisfræðing eða verkfræðing 
til starfa á heilbrigðisupplýsingasviði. Um er að ræða fullt starf. Í boði er áhugavert og 
krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.  

Helstu verkefni 

 Þátttaka í uppbyggingu og rekstri
gagnagrunna embættisins.

 Vinna við gagnagrunnsforritun og
gagnaúrvinnslu, innanhúss og fyrir
vefinn.

 Þátttaka í þróun vöruhúsa gagna og
rekstur þeirra.

 Forritun smærri innanhússverkefna og
veflausna.

 Þátttaka í rekstri hugbúnaðarkerfa
almennt í samstarfi við teymisstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur 

 Menntun og reynsla á sviði tölvunarfræði,
kerfisfræði eða verkfræði.

 Góð þekking á SQL og Oracle-umhverfi
(eða öðrum gagnagrunnum).

 Reynsla í útbreiddu forritunarmáli og
notkun þróunartóla (t.d. .NET) æskileg.

 Þekking á vöruhúsatólum og viðskipta-
greind, t.d. SAP/BO ETL, IDT og WEBI
er kostur.

 Þekking á Linux og Windows umhverfi er
kostur.

 Færni í mannlegum samskiptum, frum-
kvæði og geta til að vinna sjálfstætt og
í teymi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi, 
er lipur í mannlegum samskiptum og reiðubúinn til að starfa í samræmi við gildi embættisins. 

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri heilbrigðisupplýsingasviðs. Sviðið ber m.a. ábyrgð á heilbrigðis-
skrám og öðrum gagnagrunnum embættisins og hefur yfirumsjón með upplýsingakerfum þess. 
Mörg spennandi verkefni sem snúa að þróun upplýsingakerfa embættisins eru á dagskrá.  

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til skrifstofu Embættis landlæknis eða á 
netfangið mottaka@landlaeknir.is, merkt starfsumsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Nánari upplýsingar veita Hólmfríður Pálsdóttir (holmfridur.palsdottir@landlaeknir.is) og Sigríður 
Haraldsdóttir (shara@landlaeknir.is). 

Ábyrgð 
Virðing 
Traust 

Kröfur
   Háskólapróf sem nýtist í starfi.
   Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum.
   Góð tungumálakunnátta (enska).
   Gott vald á upplýsingatækni.
   Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Kröfur
   BSc í rafmagnstæknifræði eða rafmagnsverkfræði,
   rafiðnfræði, kerfisfræði eða önnur menntun og
   reynsla sem nýtist í starfi.
   Góð þekking á PLC iðntölvum, PC tölvum og
   hugbúnaði ásamt netbúnaði, s.s. ljósleiðaraneti og
   öðru er tilheyrir.
   Haldgóð þekking og reynsla í reglunarfræðum.
   Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

HS ORKA leitar að öflugum liðsmönnum til starfa.

Helstu verkefni
   Bókhaldsleg umsýsla verkefnisins.
   Umsjón með útgreiðslum og fjárreiðum.
   Umsýsla og samskipti við aðra styrkþega.
   Samskipti við samstarfsaðila.
   Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Helstu verkefni
   Rekstur á stjórn- og varnaliðabúnaði og upplýsinga-
   kerfa Orkuvera. 
   Þjónusta við notendur kerfisins.
   Ber ábyrgð á viðhalds- og bilanaskráningu.
   Ber ábyrgð á að teikningar og önnur gögn sviðsins
   séu aðgengilegar og réttar.
   Vinnur að úrbótum og endurnýjun sem tengist
   rekstri og þróun kerfisins.

HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og á Reykjanesi sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, mannauðsstjóri.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins. Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2015.

www.hsorka.is

Sérfræðingur á fjármálasviði – umsýsla verkefnis á vegum Evrópusambandsins

Sérfræðingur í stjórnbúnaði Orkuvera

HS ORKA leitar að öflugum liðsmönnum til starfa til fyrirtækisins

Sérfræðingur á fjármálasviði – umsýsla verkefnis á vegum Evrópusambandsins
Verkefnið er í samstarfi við tæknisvið HS Orku vegna djúpborunarverkefnis í umsjá fyrirtækisins. 

Helstu verkefni
• Bókhaldsleg umsýsla verkefnisins.
• Umsjón með útgreiðslum og fjárreiðum.
• Umsýsla og samskipti við aðra styrkþega.
• Samskipti við samstarfsaðila innan og utan fyrirtækisins.
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum.
• Góð tungumálakunnátta (enska).
• Gott vald á upplýsingatækni.
• Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Sérfræðingur í Upplýsingatækni
Upplýsingatækni HS Orku samanstendur af stjórnbúnaði orkuvera og upplýsingatækni fyrirtækisins. Leitast er eftir 
einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á tækni og hefur mjög ríka þjónustulund.

Helstu verkefni
• Rekstur á upplýsingakerfum.
• Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón.
• Uppsetning og þjónusta á vél- og hugbúnaði.
• Rekstur á stjórn- og varnaliðabúnaði orkuvera.
• Samskipti við þjónustuaðila og birgja.
• Vinna að úrbótum og endurnýjun upplýsingakerfa sem  
 og kerfa orkuvera.

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði,  
 tæknifræði eða verkfræði.
• Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis, útstöðvum og  
 netþjónum.
• Þekking á Microsoft SQL, skýrslugerð og gagnagrunnum  
 æskileg.
• Microsoft prófgráður eru kostur.
• Þekking á Dynamics Ax er kostur.
• Reynsla úr rafmagnsfræðum er kostur.
• Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, mannauðsstjóri.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins. Umsóknarfrestur er til og með fimmtudags 14. júlí 2016.

HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár 
og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.  Hjá 
fyrirtækinu starfar öflugur hópur  sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði.  Heildarfjöldi starfs-
manna er um 60. Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun 
sem eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

www.hsorka.is

Viðskiptastjóri hjá Epli

Við leitum að viðskiptastjóra til að 
annast sölu og ráðgjöf til fyrirtækja og 
opinberra stofnanna.

Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, vera 
sveigjanlegur og hafa frumkvæði sem og gott auga fyrir 
nýjum tækifærum. 

Epli er sölu- og dreifingaraðilli fyrir �ölda vörumerkja á 
Íslandi m.a. Apple, Libratone og Beats. Viðskiptastjórar sjá 
um sölu og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt tilfallandi 
sérverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Haldgóð menntum sem nýtist í starfinu
- Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu til
  fyrirtækja er æskileg
- Brennandi áhugi á tæknibúnaði og lausnum frá Apple. 
- Þekking á menntamálum og opinberri stjórnsýslu 
 er kostur
- Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar
- Góð íslensku - og enskukunnátta

Umsóknir skulu, auk ferilskrár, innihalda stutt bréf þar 
sem fram kemur kynning á viðkomandi og hvers vegna 
hann telur starfið henta sér.

Vinsamlegast sendið umsóknir á  netfangið 
atvinna@epli.is fyrir 10. Júlí.

Epli.is er sölu-, 
þjónustu- og 
dreifingaraðili 
Apple á Íslandi.

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

Ungmennafélag Kjalnesinga
auglýsir eftirfarandi stöður

Íþróttafulltrúi
50% Starf

Sundþjálfari
Frjálsíþróttakennari

Þjálfari í boltaíþróttum
Leiklistakennari

Sjá nánari upplýsingar á UMFK.is

Umsóknafrestur er til 15. júlí 2016.
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Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?  
Össur leitar að  metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi 
hjá alþjóðlegu gæðasviði Össurar.

STARFSSVIÐ

• Móttaka skilavara og umsýsla kvartana

• Bilanagreiningar og skýrslugerðir

• Upplýsingamiðlun til mismunandi deilda 
varðandi bilanagreiningar 

• Umsýsla gagnagrunna sem tengjast 
bilanagreiningum

 

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc í 

tæknifræði, verkfræði

• Reynsla í úrvinnslu gagna í Excel og Pivot 
töflum kostur

• Reynsla í vélbúnaði og bilanagreiningum kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

WWW.OSSUR.COM

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2700 manns í 19 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Vistbyggðarráð auglýsir  
eftir framkvæmdastjóra
Við leitum eftir drífandi einstaklingi til að starfa með stjórn 
Vistbyggðarráðs að fjölbreyttum og spennandi verkefnum. 

Verksvið: 
•	 Sinna	daglegum	rekstri	félagsins.
•	 Koma	starfsemi	Vistbyggðarráðs	á	framfæri.
•	 Skipuleggja	og	halda	utan	um	viðburði	og	vinnuhópa	 
	 á	vegum	félagsins.
•	 Sinna	fjáröflun	fyrir	félagið	og	leita	fjármögnunar 
	 fyrir	sérstök	verkefni.

Hæfniskröfur: 
•	 Jákvæðni,	samstarfshæfni	og	lipurð	í	mannlegum	 
 samskiptum.
•	 Þekking	á	umhverfismálum,	skipulagi	eða	byggingastarf- 
 semi er skilyrði
•	 Reynsla	og	árangur	í	verkefnastjórnun	er	æskileg.
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Kunnátta	í	íslensku,	ensku	og	einu	Norðurlandamáli.
•	 Sjálfstæð,	öguð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Reynsla	af	kynningar	og	sölumálum	nýtist	vel.

Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	Starfið	er	
hálft	stöðugildi.
Umsóknir	berist	formanni	stjórnar,	Elínu	Vignisdóttur	 
(ev@verkis.is). 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí. 
 
Vistbyggðarráð er samstarfsvettvangur 40 fyrirtækja, stofnana og 
sveitarfélaga sem vilja stefna að vistvænum starfsháttum við skipu
lag, hönnun, byggingu og rekstur mannvirkja á Íslandi. Við erum 
einbeitt í að marka leiðina að sjálfbærri þróun íslenskra mannvirkja.

www.medor.is

METNAÐARFULLUR 
VIÐSKIPTASTJÓRI Á HEILBRIGÐISMARKAÐI
Viltu vera í hópi metnaðarfullra starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki á 
heilbrigðismarkaði? MEDOR ehf. leitar að starfsmanni í fjölbreytt og 
krefjandi starf viðskiptastjóra hjúkrunarvara og lækningatækja. 

STARFSSVIÐ
• Kynning, sala og markaðssetning 
 á hjúkrunarvörum og lækninga-
 tækjum til heilbrigðisstofnana
• Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni
• Samskipti við erlenda birgja 
• Útboðs- og tilboðsgerð 

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun innan heilbrigðisvísinda 
 t.d  hjúkrunarfræði eða heilbrigðisverkfræði 
• Þekking og/eða reynsla úr sambærilegum störfum 
 er kostur 
• Menntun eða reynsla af vinnu á skurðstofu og/eða  
 gjörgæsludeild er kostur
• Frumkvæði, jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
• Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð tölvu- og enskukunnátta 
• Tungumálakunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur
• Færni í tjáningu í ræðu og riti
 

MEDOR er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á hágæða lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarvöru. 
Helstu viðskiptavinir MEDOR eru heilbrigðisstofnanir, apótek, rannsóknarstofur í líftækni, 
efnagreiningu og lyfjaiðnaði.  

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafía Ása Jóhannesdóttir deildarstjóri (asa@medor.is) 
s. 665 7001 eða Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri (vilborg@medor.is) s. 824 7136. 

Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef MEDOR  www.medor.is og eru umsækjendur 
beðnir um að láta ferilskrár fylgja með. Umsóknarfrestur er til 11. júlí nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.
  

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



| AtvinnA | 2. júlí 2016  LAUGARDAGUR16

Vinnumálastofnun

Hæfnikröfur:
•	Skipulagshæfileikar 

•	 Frumkvæði

•	Samstarfshæfni 

•	Hæfni í verkefnastjórnun 

•	Góð þekking og  kunnátta  í framkvæmd  
stjórnsýslulaga og annarra laga er opinberan 
rekstur varða

•	Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntun:
Fullnaðarpróf í lögfræði, opinberri stjórnsýslu,  
eða önnur sambærileg háskólamenntun.

Miðað er við að viðkomandi hefji störf  
1. ágúst 2016.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 
www.starfatorg.is/serfraedistorf/forstodumad-
ur-vinnumalastofnun-thjonustuskrifstofa-fyrir-
-husaleigubaetur-saudarkrokur-201606-888

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar  
Pétursson mannauðsstjóri eða Unnur Sverrisdóttir 
aðstoðarforstjóri í síma 5154800. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir.  

Áhugasamir umsækjendur geta kynnt sér  
starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar:  
www.vinnumalastofnun.is

Forstöðumaður nýrrar  
þjónustuskrifstofu fyrir  
húsnæðisbætur á Sauðárkróki

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laus er til umsóknar ný staða forstöðumanns hjá Vinnumálastofnun. 

Á verksviði forstöðumannsins verður að annast framkvæmd nýrra laga um húsnæðisbætur,  í samstarfi 
við yfirstjórn stofnunarinnar. Lögin taka gildi um næstu áramót. Í starfinu felst að veita forstöðu nýrri þjón
ustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Sauðárkróki sem opnuð verður á næstunni og skipuleggja starfsemi 
hennar. Gert er ráð fyrir að þar muni starfa 1214 manns.  Forstöðumaðurinn mun heyra undir sviðsstjóra 
stjórnsýslu og afgreiðslusviðs stofnunarinnar.  Leitað er eftir einstaklingi sem hefur reynslu af stjórnun og á 
auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumannsins bíður að sinna afar krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggjandi samstarfshópi. 
Starfshlutfall er 100%. 
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Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í verkið:
Uppbygging á sundlaugarsvæði við Jaðarsbakka 

og heitri laug við Langasand á Akranesi

Verkið felst í enduruppbyggingu á heitum pottum, lagnavinnu 
og yfirborðsfrágangi á sundlaugarsvæðinu við Jaðarsbakka. 

Ennfremur í uppsteypu á laug ásamt tilheyrandi lagnabúnaði í 
grjótgarðinum niður við Langasand á Akranesi.

Verklok eru 30. nóvember 2016. Útboðsgögn verða afhent á
 stafrænu formi með því að senda beiðni á netfangið 

akranes.utbod@mannvit.is frá fimmtudeginum 30. júní 2016.

Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Akraneskaupstaðar, 
Stillholti 16-18, Akranesi, þriðjudaginn 19. júlí 2016 kl. 11:00.

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.

 

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

Útboð 20372 
Keflavíkurflugvöllur  

Malbiksviðgerðir 
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið: Kefla-
víkurflugvöllur –  Malbiksviðgerðir 

Malbikun við FLE og Þjónustusvæði. Verkið felst í yfirlögn 
malbiks og viðgerðum á götum á þjónustusvæði og við Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar (utan við haftarsvæði). 

Helstu magntölur:
Malbiks viðgerðir               1.900 m²
Malbiks yfirlagnir                9.800 m²
Malbik                          970 tonn

Verki skal að fullu lokið 15. september 2016. Nánari upp-
lýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is miðvikudaginn 6. júlí 
2016. Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska þriðjudaginn 19. júlí 2016 kl. 11.00 hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð
Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verktaki skal grafa skurði fyrir fráveitulagnir og 
kaldavatnslagnir, í skurðina skal verktaki sanda 
undir og yfir veitulagnir, leggja veitulagnir, fylla yfir og 
ganga frá. Jafnframt skal hann grafa fyrir og annast 
uppsetningu á niðurföllum og brunnum. Taka skal 
niður ljósastólpa sem í lagnastæðinu standa,  
geyma þá á verkstað og koma þeim upp aftur 
þegar lagnavinnu er lokið. 

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 06.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016  

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2016-11, Hlíðarendi fráveita og kalt vatn  
útgefnum í júní  2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 21.07.2016 kl. 10:30

VEV-2016-11 02.07.2016

HLÍÐARENDI VEITULAGNIR: 

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Óskað er eftir tilboðum í tvær þéttivatnsdælur og eina 
heitavatnsdælu sem notast eiga við Nesjavallavirkjun.

Afhendingarskilmáli DDP Hellisheiði.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2016-15 Reinjection 
pumps“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
mánudeginum 04.07.2016 á vefsíðu OR https://www.or.is/
fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 09.08.2016 kl. 11:00.

ONIK-2016-15/ 02.07.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Dælur fyrir Nesjavelli   

Bjarnarflag
Útboð nr. 20210

  Endurnýjun á bakþrýstivél og rafala  
í gömlu Gufustöðinni

Gamla Gufustöðin í Bjarnarflagi var gangsett árið 1969 og 
er því komið að umtalsverðum endurbótum.  Landsvirkjun 
óskar eftir tilboðum í bakþrýstivél, rafala og tilheyrandi fyrir 
gömlu Gufustöðina samkvæmt útboðsgögnum nr. 20210.

Verkið felst í hönnun, framleiðslu, pökkun, afhendingu, 
uppsetningu og prófunum á bakþrýstivél, rafala og til
heyrandi stjórnbúnaði samkvæmt nánari lýsingu í útboðs
gögnum nr. 20210.

Áætluð verklok eru 15. desember, 2017.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 
68, 103 Reykjavík,  fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 31. 
ágúst, 2016. 

Tilboð  verða  opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

MosFELLSBJER 

Pverholti 2 • 270 Mosfellsbaar 
Simi 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is 

VIRDING • JAKVAcfJNI • FRAMSA=KNI • UMHYGGJA 

ÚTBOÐ
Vetrarþjónusta gatna í Mosfellsbæ 

2016-2019

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum 
í vetrarþjónustu gatna í Mosfellsbæ 
2016-2019. 

Í verkinu felst snjóruðningur og 
hálkuvörn á stofn-, tengi- og safngötum 
í Mosfellsbæ.

Helstu magntölur forgangsgatna eru: 
      Götur í fyrsta forgangi: 25 km 

Útboðsgögn verða afhent frá og með 
þriðjudeginum 5. júlí nk. í afgreiðslu 
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi.

Opnun tilboða: 
Þriðjudaginn 19. júlí 2016 kl. 11:00, 
hjá Mannviti í Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verktaki skal annast jarðvinnu fyrir hitaveitu, kalda-
vatnsveitu og ídráttarrör fyrir fjarskiptastrengi. Auk 
þess að annast alla vinnu við endurnýjun hitaveitu. 
Starfsmenn verkkaupa sjá um lagningu kaldavatns-
veitu. 

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 06.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016  

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2016-12, Engjavegur endurnýjun veitulagna 
útgefnum í júní 2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 21.07.2016 kl. 11:00

VEV-2016-12 02.07.2016

ENGJAVEGUR ENDUR- 
NÝJUN VEITULAGNA: 

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

ÚTBOÐ

Um er að ræða nýtt 40 íbúa hjúkrunarheimili á einni hæð 
að Safnatröð 2 á Seltjarnarnesi. Útboð verksins nær til 
allra þátta þ.e. jarðvinnu, uppsteypu, tæknikerfa, frá-
gangs innan- og utanhúss auk lóðar. Laus búnaður og 
ákveðinn sérhæfður tæknibúnaður er undanskilinn. 
Verkinu öllu skal að fullu lokið 1. mars 2018. 

Helstu stærðir og magntölur eru:
• Brúttóflatarmál húss: 3.422 m²
• Stærð lóðar: 1,3 ha.
• Jarðvinna, gröftur og fyllingar 16.400 m³
• Steypa 2.300 m³
• Mót 12.400 m²
• Steypustyrktarstál: 145 tonn
• Utanhússklæðning: 2.000 m²
• Yfirborðsfrágangur lóðar : 9.000 m²

Afhending útboðsgagna er rafrænt í gegnum útboðsvef 
hjá: www.strendingur.is. Bein slóð á útboðsvefinn er: 
http://strendingur.is/index.php/utbodsvefur 

Opnun tilboða fer fram fimmtudagurinn 11. águst kl. 14:00 
hjá Seltjarnarnesbæ, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi, 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Seltjarnarnesbær óskar eftir   tilboðum í byggingu nýs  
hjúkrunar heimilis á Seltjarnarnesi.  

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Á fjárlögum 2016 er á fjárlagalið 04-599, 1.23, tímabundin fjárheimild að fjárhæð kr. 

67 m.kr. á ári, í þrjú ár, fyrir verkefnið „Rafbílar – átak í innviðum“. Verkefnið er hluti af 

sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum sem samþykkt var af ríkisstjórn í nóvember 

2015 og sett var fram í tengslum við 21. fund aðildarríkja loftslagssamningsins í París 

(COP21). Er verkefnið eitt af átta verkefnum í sóknaráætluninni sem miða að 

samdrætti í nettólosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi.

Í samþykkt fjárlaga 2016, á framangreindum fjárlagalið, kemur fram að „verkefnið 

Rafbílar – átak í innviðum, miðar að því að gert verði átak í að efla innviði fyrir 

rafbíla á landsvísu á komandi árum. Talið er rétt að ríkisvaldið styrki 

tímabundið átak til að byggja upp innviði fyrir rafbíla þannig að hægt sé að 

tryggja aðgengi sem flestra landsmanna að loftslagsvænum samgöngumáta“.

Orkusjóði hefur, í samræmi við 8. gr. laga nr. 87/2003 um Orkustofnun, verið falið að 

sjá um úthlutun styrkja til átaksverkefnisins og auglýsir sjóðurinn hér með eftir 

styrkumsóknum til uppbyggingar á innviðum fyrir hleðslu rafbíla. 

Við úthlutun styrkja verður sérstök áhersla lögð á:

Til úthlutunar í átaksverkefninu eru 67 m.kr. á ári á þriggja ára tímabili. Hægt er að 

sækja um verkefni sem eru til eins, tveggja eða þriggja ára. Eingöngu eru veittir 

fjárfestingarstyrkir og geta styrkir hæst numið 50% af áætluðum kostnaði verkefnis, 

sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 185/2016. Hámarksupphæð styrks fyrir hvert verkefni er 30 

m.kr. á ári. Lágmarksupphæð styrks fyrir hvert verkefni er 2 m.kr. á ári.

Um úthlutun styrkja og málsmeðferð fer samkvæmt reglugerð nr. 185/2016, um Orkusjóð.

Umsóknarfrestur er til 1. október 2016.

Nánari upplýsingar fást hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri, 

í síma 569 6083. Netfang Orkusjóðs er jbj@os.is.

• Að verkefnið auki aðgengi sem flestra landsmanna að innviðum fyrir hleðslu  
 rafbíla á landsvísu. Sérstaklega skal þar horft til aðgengis að innviðum á s.k.  
 vinnusóknarsvæðum.

• Að rekstur þeirra innviða sem umsókn snýr að verði tryggður í a.m.k. 3 ár.

• Hvernig staðið verði að upplýsingagjöf til neytenda og opinberra aðila.

ORKUSJÓÐUR AUGLÝSIR
st yrk i  t i l  uppbygg ingar  á

innv i ðu m fyr i r  ra fb í la

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

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.

Steypumót fyrir krana 
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu  

ásamt I bitum, steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Mótin skiptast í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 
14 stk. flekar 300x48, 
2 stk. flekar 300x30,

 út- og innhorn, 
150 stoðir fyrir undirslátt,

vinnupallafestingar, ofl. ofl.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að kaupa
2 nýorkubíla, dráttarvél og fl. til nota fyrir stöðina.

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

Tilboð verða opnuð miðvikudaginn 6. júlí kl. 13:00. 

Umhverfismiðstöð
Akureyrarbæjar.

Nýorkubílar, dráttarvél og fl.

  

Velferðarráðuneytið auglýsir eftir 
þátttakendum í tilraunaverkefni 

um nýtt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á 
dvalar-   og hjúkrunarheimilum.

Hugmyndir um breytt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku 
íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum hafa verið til um-
ræðu um nokkurra ára skeið. Meginmarkmið þeirra 
hugmynda hafa verið að auka sjálfræði íbúanna með 
afnámi svokallaðs vasapeningakerfis. Þess í stað verði 
teknar upp sértækar greiðslur íbúanna fyrir húsaleigu 
og annan kostnað sem fylgir heimilishaldi.

Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur skipað starfs-
hóp um breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum og hefur starfshópurinn þegar 
tekið til starfa. Honum er falið að útfæra og koma á fót 
tilraunaverkefni um nýtt fyrirkomulag á greiðsluþátt-
töku íbúa í samvinnu við eitt eða fleiri öldrunarheimili. 

Starfshópurinn vekur athygli á að hafin er vinna við 
að hrinda verkefninu í framkvæmd. Hópurinn stefnir 
að því að leggja fram áætlun að verkefninu í byrjun 
september nk.
 
Forsvarsmenn nokkurra hjúkrunarheimila hafa þegar 
sent erindi til ráðuneytisins og lýst yfir áhuga á að 
taka þátt í tilraunaverkefni af þessu tagi. Það er vilji 
ráðuneytisins og starfshópsins að gefa öllum dvalar- 
og hjúkrunarheimilum kost á að sækja um að taka 
þátt í verkefninu. 

Hér með er leitað eftir svörum frá stjórnum öldrunar-
heimila hvort áhugi sé fyrir hendi á þátttöku í til-
raunaverkefni um breytt greiðslufyrirkomulag. 
Óskað  er eftir svörum þar að lútandi fyrir 20. 
ágúst nk.
 
Vinsamlegast hafið samband við Birnu Bjarnadóttur, 
formann starfshópsins ef nánari upplýsinga er óskað  
með því að senda póst á netfang velferðarráðu-
neytisins: postur@vel.is.

Velferðarráðuneytinu, 1. júlí 2016.



fasteignir

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig
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bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is
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569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Vitastígur 9 og 9b

Heildarstærð 367,5 fm

Heil húseign sem samanstendur af Vitastíg 9 og 9a

Vitastígur 9  er þrjár íbúðir auk sameignar

Vitastíg 9b skráð sem ráðhús með tveimur íbúðum.

Geymsluskúrar og gott port eru á baklóð.

Húsin eru laus við kaupsamning.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar

Hraunhamar kynnir fallega og bjarta , vel skipulaga 61,6 fm 2ja 
herbergja íbúð á 4 hæð (efstu) í vönduðu viðhaldsléttu fjölbýli/lyftu-
húsi, 04-02 Fallegt útsýni og frábær staðsetning, m.a. í göngufæri 
við Heilsugæsluna á Sólvangi, lækinn og miðbæinn. Húsvörður og 
aðgangur að mötuneyti. Laus strax. V. 27,9 millj. Nánari uppl. Veitir 
Helgi Jón sölus.á skrifstofu Hraunhamars í s. 520-7500.

Sólvangsvegur 3 Hafnarfirði. 
Fyrir eldri borgara. 

Opið hús 5 júlí milli 17:30 til 18:00 

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

KÁRSNESBRAUT 37, 200 KÓPAVOGUR

AUÐBREKKA 25-27 27, 200 KÓPAVOGUR

SUÐURGATA 6, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. JÚLÍ KL. 16:00-16:30

Glæsilegt tveggja hæða 216 fm einbýlishús, með aukaíbúð, í 
vesturbæ Kópavogs. Húsið var allt tekið í gegn 2014 – 2015. Fjögur 
svefnherbergi og stórar og bjartar stofur með glæsilegu útsýni yfir 
Fossvoginn, Öskjuhlíðina og víðar. Sérsmíðaðar nýlegar innréttingar.    
Búið er að útbúa stúdióíbúð á neðri hæðinni. Parket og flísar á 
gólfum.    Lóðin er fullbúin og glæsileg. Eign í sérflokki. Verð 69,5 millj.

Vorum að fá í sölu gott 597 fm atvinnu-/iðnaðarhúsnæði sem í dag 
er nýtt sem veislusalur og skrifstofurými á 3. hæð við Auðbrekku í 
Kópavogi (Lionssalurinn). Veislusalurinn er með fullbúnu hljóðkerfi 
og tekur allt að 250 mans í sæti. Stórt fullbúið eldhús. Fjórar stórar 
skrifstofur. Verð TILBOÐ. 

Glæsilegt 218 fm hús í miðbæ Reykjavíkur auk 17 fm bílskúrs. Húsið 
sem byggt er árið 1898 hefur verið mikið endurnýjað í gegnum árin, 
bílskúr er bygður árið 1945. Í dag er húsið nýtt til ferðaþjónustu og er 
í húsinu 9 útleiguherbergi. Húsið er með Heimagistingarleyfi. Húsinu 
fylgir stór lóð með timburverönd, heitum potti og stóru bílastæði. Allar 
nánari upplýsingar á skrifstofu Garðs s. 562-1200.

OPIÐ HÚS

Fasteignamiðstöðin er með til sölu 778 m² alifuglahús 
á 4142 m² eignarlóð úr landi Sætúns á Kjalarnesi. Leyfi 
fyrir 1900 m² og 320 m² meira byggingarmagni. Einnig 
mögulegt að fá keypt meira land. Nánari uppl. veitir 
Magnús Leópoldsson lögg. fasteignasali í s: 892 6000, 
eða magnus@fasteignamidstodin.is

Sætún atvinnuhúsnæði KjalarnesiHRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

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

Grettisgata 64 – AtvinnuhúsnæðiHRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

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

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Til sölu sumarbústaðalönd
Í Áshildarmýri, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 75 km frá 
Reykjavík. Stærð á lóðum frá 5.000 fm. -15.800 fm. Rafmagn, 
heitt og kalt vatn og vegir komnir. Sölusýning laugardag og 
sunnudag. Heitt á könnunni.

Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Falleg og mikið endunýjuð 
hæð til leigu við vinsæla götu 
í vesturbæ Reykjarvíkur
144 fm  -  5 herbergja

Leigutími frá 1. Júlí 2016 til 
1 . september 2017

Til leigu

Hagamelur 46

Save the Children á Íslandi



HOLTSVEGUR 41
BÓKIÐ SKOÐUN

LANDMARK kynnir til sölu glæsilegar 
endaíbúðir. Aðeins tvær 3ja herb. 122,4 fm. á 
3ju og 2 hæðinni og ein 4ra herbergja á 3ju 
hæð, allar eru með stæði í lokaðri bílageymslu 
( sér bílskúr m/geymslu innaf fylgir 4ra herb.). 

Eignirnar eru  með stórbrotnu útsýni Holtsveg 
41 að Urriðaholti Garðabæjar.

Trúlega ein af bestu útsýnis íbúðunum í á 
svæðinu.
Hafið samband við Benedikt í s. 661 7788 fyrir 
skoðun

KLAPPARHLÍÐ 28
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. JÚLÍ  
KL. 18:00 TIL 18:30

Verið velkomin í opið hús þriðjudaginn 5 
júlí að Klapparhlíð 28 frá kl 18:00 til 18:30. 
Endaíbúð merkt. 201.
4ra herb. falleg vel skipulögð 112.6 fm. 
íbúð með stórbrotnu útsýni yfir fjalla
garðanna og höfuðborgina.
Rúmgóð herbergi og björt stofa.

Vandað hús sem engin ætti að láta fram
hjá sér fara. Stutt í alla þjónustu. Sjón er 
sögu ríkari. 

Benedikt sýnir eignina.

V. 39,9 milljónir.

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. JÚLÍ KL 17:00 TIL 17:30

Verið velkomin í opið hús þriðjudaginn 5 júlí að Gerplustæti 27 frá kl 17:00 til 17:30 
á 3ju hæð íbúð 301. Um er að ræða glæsilega 144,8 fm. 4ra herb. endaíbúð með 
stæði í bílageymslu með stórbrotnu útsýni yfir fjallagarðanna og höfuðborgina að 
Gerplustræti 27. Eignin var fyrst tekin í notkun í okt. árið 2015. Stór herbergi, opið 
á milli eldhúss og stofu. Gólfhiti í allri eigninni. Vönduð eign sem enginn ætti að 
láta framhjá sér fara. Stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari. 

Benedikt eða Magnús sýna eignina.

V. 46,5 milljónir.

GERPLUSTÆTI 27 

OPIÐ HÚS

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Benedikt
Ólafsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

OPIÐ HÚS

ÁFRAM ÍSLAND!

OPIÐ
 H

ÚS



MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
Aðstm. fasteignasala
GSM 690-4966
matthildur@stakfell.is

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A
Aðstm. fasteignasala
GSM 820-4242 
hrafntinna@stakfell.is

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON 
Rekstrarhagfræðingur MBA  
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508
olafur@stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820-2399
thorlakur@stakfell.is



LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG 
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN Í SÍMA 690-3031
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

TIL LEIGU SUÐURGATA 12

Einstakt tækifæri í 
hjarta Reykjavíkur
SUÐURGATA 12, sem er 379 fm stórglæsilegt 
einbýlishús byggt árið 1898. Húsið hentar vel undir 
skrifstofur eða íbúðir. Húsið leigist í heilu lagi. 
Fjöldi bílastæða.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Hraunbrún - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið en-
durnýjað 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 for-
stofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 
alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór herbergi, 
snyrting, þvottahús og geymsla.

Hringbraut - Hafnarfjörður - Einbýli
Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallega útsýnistað í suður-
bæ Hafnarfjarðar. Húsið er 145 fm. 4 svefnherbergi. 

Næg bílastæði. 

Þetta hús er eitt af bæjarprýðum Hafnarfjarðar. 

Verð 53,9 millj.

Hjallabraut - Hafnarfjörður - 3ja HErbErgja
Hraunhamar fasteignasala kynnir 99,3 fermetra 3ja her-
bergja íbúð á annarri hæð í klæddu húsi við Hjallabraut 21 í 
Hafnarfirði. Laus strax.

Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvot-
tahús, gang, tvö herbergi, baðherbergi og geymslu.
Laus strax 

Verð 28,9 millj.

brEiðvangur - Hafnarfjörður - 4ra mEð bílSkúr
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.

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu 
  fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem 
   innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
• 2 íbúðir með sjávarútsýni eftir.
• Verð frá 43,2 millj.

norðurbakki 7 - 9 - Hafnarfjörður 
nýjar íbúðir

nordurbakki.is

nokkrar 

íbúðir

Eftir



Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum 
en nú hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða 
byggingum.

Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús með lyftu 
og stæðum í bílageymslu. 

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar 
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjar Reykjavíkur.

• Svalalokanir - 21 til 45 fm yfirbyggðar svalir 

til viðbótar við skráða fermetra íbúðar.

• Ísskápur og uppþvottavél

• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð

• Fataskápar í herbergjum og forstofu

• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm

• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

• Einkasala

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3.júlí kl.13:00-15:00

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:



Við hjá Öskju komum 
stolt að þessu verkefni. 
KIA er meðal sterkustu 

styrktaraðila fótboltans og styðja 
meðal annars við Evrópukeppnina í 
sumar. Að fá tækifæri til að koma að 
íslenska kvennaboltanum er mjög 
skemmtilegt og erum við þess fullviss 
að Stöð 2 Sport mun standa vel að 
þessu verkefni. Það er því frábært 
fyrir okkur í Öskju að fá að vera með 
íslenska kvennaboltanum í sumar.
 Jón Trausti Olafsson, 
  framkvæmdastjóri Öskju

Okkur finnst spennandi að 
Stöð2 Sport ætli að gera 
kvennaknattspyrnunni 

góð skil í sumar og hoppum 
því auðveldlega á vagninn 
sem einir af bakhjörlum þessa 
verkefnis.  Vonandi tekst vel 
til og kvennaknattspyrnan fái 
þann aukna fókus sem hún á svo 
sannarlega skilið.
 Brynjar Helgi Ingólfsson, 
 innkaupastjóri Hagkaups

Það gleður okkur í 
Ölgerðinni að Stöð 
2 Sport sé að auka 

umfjöllun um Pepsi-deild 
kvenna. Við erum ánægð að 
geta, ásamt bakhjörlum þessa 
flotta verkefnis, lagt okkar af 
mörkum til að auka umfjöllun 
um kvennaknattspyrnuna á 
Íslandi. Ölgerðin er stolt af Pepsi 
stelpunum.
 Sandra Björg Helgadóttir, 
 vörumerkjastjóri Pepsi

Ljósmynd: Vilhelm Guinnarsson

Bakhjarlar  
PEPSI-dEIldAr  

KVEnnA

Við hjá Greiðslumiðlun erum 
mjög ánægð með að tengjast 
kvennaboltanum með 

þessum hætti. Stelpurnar hafa verið að 
standa sig frábærlega og það verður 
gaman að eiga þátt í að styðja við þær.
 Lára Árnadóttir,
 verkefnastjóri Greiðslumiðlunar 

Þetta hefur verið 
draumurinn frá því að ég 
hóf störf hjá 365. Með 

hvatningu hagsmunasamtaka 
félaga í úrvalsdeild kvenna, 
virkri umræðu sem hefur verið í 
fjölmiðlum og samfélagsmiðlum, 
stuðningi KSÍ og bakhjarla varð 
þetta verkefni mögulegt.  Fyrir 
þetta viljum við þakka.
 Sævar Freyr Þráinsson, 
 forstjóri 365 


