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Ertu framúrskarandi?

Framkvæmdastjóri
Íslandssjóðir hf. er leiðandi
félag á sviði sjóðastýringar
og annast rekstur og
stýringu verðbréfasjóða,
fjarfestingarsjóða og
fagfjárfestasjóða. Félagið er
sjálfstætt fjármálafyrirtæki í
eigu Íslandsbanka hf. Nánari
upplýsingar um félagið eru á
heimasíðu þess,
www.islandssjodir.is.

Íslandssjóðir óska eftir umsóknum í starf framkvæmdastjóra.
Íslandssjóðir voru á lista yfir framúrskarandi fyrirtæki árið 2015, fimmta árið í röð samkvæmt ítarlegu styrk- og
stöðuleikamati Creditinfo og er markmið starfsmanna og stjórnar að vera í fremstu röð.
Framkvæmdastjóri Íslandssjóða mun þurfa að standast hæfismat Fjármálaeftirlitsins.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Dagleg stjórnun og rekstur félagsins.
Stefnumótun, áætlanagerð og markmiðasetning ásamt
eftirfylgni.
Uppbygging sérhæfðra fjárfestinga.
Efling viðskiptaþróunar og aukning markaðshlutdeildar.
Ábyrgð á vönduðum vinnubrögðum á öllum sviðum í
starfsemi félagsins.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Rekstrar- og stjórnunarreynsla.
Áhugi á að taka þátt í breytingum.
Stefnumiðuð sýn og leiðtogafærni.
Góð þekking á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum.

25. september
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SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

CABAS SNILLINGAR
ATHUGIÐ!

ÖFLUGUR BÓKARI
Á FJÁRMÁLASVIÐI

BÝRÐ ÞÚ YFIR
VARAHLUTAÞEKKINGU?

Við leitum að faglærðum bifreiðasmið,
bílamálara eða bifvélavirkja í tjónaskoðun
og móttökustörf í verkstæðismóttöku.
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í
mannlegum samskiptum og með mikla
þjónustulund.

Við óskum eftir öflugum bókara í fullt starf á
fjármálasviði. Helstu verkefni eru skráningar
á reikningum í uppáskriftakerfi, innlestur
rafrænna reikninga, afstemmingar o.fl.

Við leitum að starfsmanni í þjónustuver sem
er einstaklega vel að sér í bílum. Viðkomandi
þarf að búa yfir góðri þekkingu á varahlutum
bíla, vera mjög sterkur í mannlegum
samskiptum og með mikla þjónustulund.
Starfið felst í símsvörun þar sem veittar
eru upplýsingar til viðskiptavina, stofnun
verkbeiðna og sala varahluta.

Hæfniskröfur:
• Cabas þekking nauðsynleg
• Fagnám í bíliðn
• Starfsreynsla í bíliðn nauðsynleg
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla af bókhaldsstörfum æskileg
• Áreiðanleiki og nákvæmni nauðsynleg
• Nám sem viðurkenndur bókari er kostur
• Navision þekking er nauðsynleg
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Hæfniskröfur:
• Þekking og áhugi á bílum
• Mjög góð tölvufærni
• Stundvísi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Sótt er um störfin
á heimasíðu BL
www.bl.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til 25. sept. nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
á netfanginu anna@bl.is
BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem
hafa metnað til þess að skara fram úr og
veita framúrskarandi og faglega þjónustu
í samvinnu við samheldinn og sterkan
starfsmannahóp.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og
einstök fyrirtækjamenning sem við erum
afar stolt af.

Vinnutími er alla virka daga
frá kl. 7.45–18.00
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Við leitum að

snillingum í samskiptum
Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

argus

INNHEIMTUFULLTRÚAR

Innheimtufulltrúar þurfa að vera jákvæðir og ákveðnir en
um leið þjónustulundaðir. Mikilvægt er að þeir hafi ríkan
vilja til að aðstoða viðskiptavini okkar við að leysa úr
málum sem sum hver geta verið erfið úrlausnar. Gerð er
krafa um góða almenna menntun en einkum verður horft
til starfsreynslu umsækjanda. Æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af Navision og Excel.

Við þurfum að ráða smiði og
verkamenn sem hafa reynslu
af mótauppslætti.
Áhugasamir hafi samband á non@nonbygg.is

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört vaxandi
umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum við að nýju fólki
til að bætast í okkar góða hóp.
Umsækjendur sendi ferilskrá á starfsumsokn@momentum.is eigi síðar en
þriðjudaginn 27. september n.k.
Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is

BYGGINGAFÉLAG

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

Viltu ganga til liðs við

Verkefnastjóri

FYRIRTÆKI Í SÓKN?

í nýsköpun og frumkvöðlastarfi

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem
getur tekist á við fjölbreytt og krefjandi störf við fræðslu,
verkefnastjórnun og þjónustu í tengslum við nýsköpun og
frumkvöðlastarf. Verkefnin eru á Norðurlandi vestra og
starfsstöð er á Sauðárkróki.

Valka hefur vaxið mikið á undanförnum árum og er ljóst að framhald verður á þeim vexti. Við leitum
því að öflugum einstaklingum í hópinn. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Starfssvið

Fjármálastjóri

Vélsmiður eða stálsmiður

Starfssvið:

Starfssvið:

• Mánaðarleg samstæðuuppgjör félagsins og
dótturfélags í Noregi

• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Þáttaka í uppsetningu á tækjabúnaði innanlands og erlendis

• Dagleg umsjón og skipulag greiðslumála
• Gerð fjárhagsáætlana

Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Nýsköpun í þjónustuþróun
Styrkjasókn í þágu starfandi fyrirtækja
Fræðsla og upplýsingamiðlun
Leiðsögn og upplýsingaþjónusta í þágu fyrirtækja
og frumkvöðla
Kynningar- og hvatningarstarf
Verkefnastjórnun og verkefnasókn

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með launamálum
• Samskipti við viðskiptabanka og
endurskoðanda
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar
• Samskipti við birgja og viðkiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hæfniskröfur

• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun

Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, viðskipta,
markaðsfræði, stjórnunar eða sambærileg menntun
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Góð þekking og reynsla af íslensku atvinnulífi
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
Reynsla af verkefnastjórnun

• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er nauðsynleg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðlastarf
og stofnun og rekstur fyrirtækja. Starfið er á Impru á
Nýsköpunarmiðstöð.

• Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Hallgrímsdóttir,
berglind@nmi.is.

• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

• Færni í samskiptum og metnaður

Valka leggur mikla áherslu á nýsköpun og hlaut
Nýsköpunarverðlaunin árið 2013. Félagið var stofnað
árið 2003 en þar starfa nú um 40 manns við hönnun,
þróun, verkefnastýringu, framleiðslu og sölu. Góður
starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

Kría hönnunarstofa www.kria.is

Valka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun
og smíði á tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslu
og býður margskonar lausnir og búnað frá stökum
tækjum til heildarkerfa.

Umsóknum skal skila fyrir 4. október á netfangið hildur@nmi.is
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og eflir framgang
nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð
Íslands heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.

Sótt er um á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.
Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík  Sími 522 9000  www.nmi.is
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LANDSPÍTALI ... VIÐ HEILSUM ÞÉR!
Gigtlækningar

Launadeild

YFIRLÆKNIR

LAUNAFULLTRÚI

Starf yfirlæknis gigtlækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust til
umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi,
þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess
gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu
vísindastarfs.

Starf launafulltrúa á launadeild Landspítala er laust til umsóknar.
Við sækjumst eftir öflugum liðsmanni sem hefur ríka þjónustulund, góða
samskiptahæfni, sýnir frumkvæði, nákvæmni og aga í vinnubrögðum.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í
forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað
starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.

Deildin heyrir undir fjármálasvið og starfa þar 19 manns í nánu
samstarfi við starfsmenn spítalans. Starfsmenn launadeildar tryggja
eftir bestu getu að launavinnsla, afgreiðsla launa og launatengdra mála
hljóti afgreiðslu í samræmi við samninga, lög, verklagsreglur og
leiðbeiningar. Móttaka, úrvinnsla, skráning, úttektir og varsla launagagna eru grundvallarþættir í starfsemi deildarinnar.

Skurðstofugangur

Öldrunardeild á Vífilsstöðum

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

SJÚKRALIÐI OG STARFSMAÐUR
VIÐ AÐHLYNNINGU

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á skurðstofugangi
E5 í Fossvogi. Við leitum eftir metnaðarfullum og framfarasinnuðum
skurðhjúkrunarfræðingi með ríkan áhuga á umbóta- og gæðastarfi.
Á skurðstofum í Fossvogi starfa um 42 skurðhjúkrunarf ræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við
fagfólk í öðrum sérgreinum. Starfsmenn deildarinnar telja um 70 alls.
Á deildinni eru 8 skurðstofur sem þjóna 5 sérgreinum og árlega eru
framkvæmdar þar um 6000 aðgerðir. Skurðstofur heyra undir
aðgerðasvið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda,
Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

Viltu vinna á dag- og/ eða næturvöktum? Landspítali vill ráða jákvæða
liðsmenn, sem hafa ánægju af samstarfi við aldraða, til starfa á
hjúkrunardeild á Vífilstöðum. Hjúkrunardeildin er 42 rúma og er hluti
af Landspítala. Á deildinni dvelja skjólstæðingar sem hafa farið í
gegnum bráða- og/eða endurhæfingardeildir Landspítala og eru
komnir með færni- og heilsumat til dvalar á hjúkrunarheimili.
Lögð er áhersla á jákvætt framlag sérhvers einstaklings, þátttöku
og samvinnu í daglegum störfum deildarinnar. Við tökum vel á móti
nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

Fjárstýring

Öldrunarlækningadeild K1 Landakoti

SKRIFSTOFUSTARF

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Skrifstofustarf í innheimtu fjárstýringar á fjármálasviði er laust
til umsóknar. Við sækjumst eftir starfsmanni sem hefur góða
samskiptahæfni, íslensku- og enskukunnáttu, almenna tölvufærni
og getu til að starfa undir álagi.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi sem hefur ánægju af samstarfi
við aldraða. Ef þú ert lífsglaður og metnaðarfullur hjúkrunarfræðingur
og kannt samskipti upp á tíu þá viljum við fá þig í vinnu.

Á fjármálasviði starfa um 90 manns og þar af átta í fjárstýringu.
Starfsfólk fjárstýringar leggur áherslu á góð samskipti og að veita
skilvirka þjónustu, í samræmi við samninga, lög og verklagsreglur.

Í boði er skemmtilegt starf fyrir þann sem vill taka þátt í meðferð
og endurhæfingu aldraðra þar sem markmiðið er að auka lífsgæði
og færni til athafna daglegs lífs. Við leggjum áherslu á góða umönnun
og umhyggju í rólegu umhverfi þar sem þjónusta við sjúklinga og
fjölskyldu byggir á þekkingu og fjölfaglegri nálgun. Á deildinni starfa
um 35 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi og
tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við tökum vel á móti nýjum
starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

Eldhús-matsalir

MATARTÆKNIR
Viltu vinna með hressu og skemmtilegu fólki? Auglýst er eftir matartækni
í matargerð á sérfæði og almennu fæði. Við leitum eftir jákvæðum og
duglegum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi
verkefni í fjölþjóðlegu starfsumhverfi. Á einingunni starfa um 35 manns,
þar ríkir góður starfsandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði.
Eldhús - matsalir sjá um matargerð og máltíðaþjónustu fyrir sjúklinga
og starfsfólk spítalans. Markmið starfseminnar er að gæta hagkvæmni
og tryggja öryggi matvæla og vinnuferla þannig að framleiðsla og þjónusta
sé til fyrirmyndar. Eldhús og matsalir Landspítala eru með Svansvottun.

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

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Vélahönnuður - spennandi tækifæri í boði
Óskum eftir að komast í samband við reyndan vélahönnuð, tækni- eða
verkfræðing, sem langar í nýjar áskoranir í starfi.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti ríkislögmanns er laust til
umsóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna
málflutningsstörfum fyrir hönd íslenska ríkisins auk
annarra verkefna, samkvæmt lögum nr. 51/1985, um
ríkislögmann. Um er að ræða fullt starf.
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til málflutnings
fyrir héraðsdómi.

> Starfsmenn í vöruhús Samskipa
ENNEMM / SÍA / NM77294

Samskip óska eftir dugmiklu starfsfólki í vöruhús. Starfið felst meðal annars í móttöku vöru,
vörumeðferð og afgreiðslu vöru.
Hæfnikröfur:
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, stundvísi
og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu og
samskiptum
• Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, vera með
ökuréttindi og hafa hreina sakaskrá.
Áhugasamir, konur jafnt sem karlar eru hvattir til að
sækja um sem fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einnig reynslu af
málflutningi, störfum í opinberri stjórnsýslu og kunnáttu
á sviði stjórnlaga, EES-réttar og mannréttinda.
Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Umsóknum, með upplýsingum um menntun og starfsferil,
þarf að skila til embættis ríkislögmanns Hverfisgötu 6 í
Reykjavík eigi síðar en 5. október næstkomandi. Miðað er
við að ráðið verði í starfið frá og með 1. nóvember 2016.
Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veitir allar nánari
upplýsingar í síma 545 8490. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Netfang: postur@rlm.is

ÞAÐ ER ALDREI LEIÐINLEGT Í
TIMBURVERSLUN BREIDD
SÖLUMAÐUR Í
TIMBURVERSLUN
STARFSSVIÐ

AFGREIÐSLUMAÐUR
Í TIMBURVERSLUN
STARFSSVIÐ

Starfið felur í sér sölu, ráðg jöf og tilboðsgerð
til verktaka, iðnaðarmanna og einstaklinga
í framkvæmdum.

Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum
til viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR

Starf sem hentar öllum aldurshópum frá 18 ára
aldri. Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um
flest er varðar byggingarefni og meðhöndlun
þess ásamt því að hafa metnað til að takast á við
krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að búa yfir
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

HÆFNISKRÖFUR

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Renzo Gústaf Passaro,
verslunarstjóri Timburverslunar, renzo@byko.is.
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 23. sept.

byko.is

fagmennska - dugnaður
lipurð - traust

SPENNANDI
FRAMTÍÐARSTÖRF
BYKO ehf. var stofnað 1962 og
starfar á byggingavörumarkaði og
smásölumarkaði. Hjá okkur starfar
öflugur hópur starfsmanna sem myndar
frábæra liðsheild með skýra stefnu
fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil
fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og
erum við ávallt að leita að góðu fólki.
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu
og mikla framtíðarmöguleika.

Hjá Actavis og Medis
bjóðum við upp á:

Sérfræðingur í Microsoft lausnum

• snyrtilegan og öruggan vinnustað

Starfið tilheyrir upplýsingatæknisviði Actavis, en viðkomandi starfssvið verður
helgað starfsemi Medis. Um er að ræða samþættingu, uppbyggingu og þróun verkferla
og upplýsinga innan starfseminnar. Sérfræðingur í Microsoft lausnum er í miklum samskiptum
og vinnur náið með deildum innan bæði Actavis og Medis, sem er eitt af dótturfyrirtækjum
Actavis og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja.

• fjölskylduvænt starfsumhverfi
• góðan starfsanda
• gott mötuneyti
• fræðslu og þjálfun
• iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
• árlegan styrk til íþróttaiðkunar

Helstu verkefni:
•

Uppbygging og þróun á gagnavöruhúsi og gagnamörkuðum Medis

•

Framsetning upplýsinga með aðstoð Microsoft BI

•

Þróun ferla í MS SharePoint og MS CRM

•

Þarfagreining og skjölun

•

Kennsla og leiðsögn notenda

auk fræðslustyrks
• öflugt starfsmannafélag

Við leitum að einstaklingi
•

með háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilega menntun

•

með góða þekkingu á MS SQL Server og Mirosoft BI (skilyrði)

•

með góðan skilning á upplýsingaöflun og gagnaskilum

•

með góða þekkingu á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa

•

sem sýnir frumkvæði og skipulagshæfni í starfi

•

með mjög góða enskukunnáttu

•

sem býr yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum

•

sem hefur reynslu úr alþjóðlegu viðskiptaumhverfi (kostur)

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 25. september nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is.

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 81332 09/16

www.actavis.is

SVÆÐISSTJÓRI ICELANDAIR
Á ÍSLANDI

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í starf svæðisstjóra á Íslandi innan
sölu- og markaðssviðs.
Hlutverk svæðisstjóra er gerð markaðs- og fjárhagsáætlunar og eftirfylgni
sölustefnu Icelandair á Íslandi.
STARFSSVIÐ:
n

Ábyrgð og daglegur rekstur sölusvæðis

Söludeild vinnur náið með öðrum deildum við að ná settum markmiðum og
leita leiða til framþróunar og vaxtar. Svæðisstjóri hefur aðsetur á aðalskrifstofu
Icelandair við Reykjavíkurflugvöll. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra
sölu- og markaðssviðs.
HÆFNISKRÖFUR:
n

Háskólapróf í viðskipta- og/eða markaðsfræði, eða sambærileg menntun,
er skilyrði

n

Þróun, innleiðing og eftirfylgni á sölustefnu Icelandair

n

Yfirumsjón með starfsmannamálum deildarinnar

n

Framhaldsmenntun á háskólastigi er æskileg

n

Ábyrgð á samskiptum við ferðaheildsala og ferðaskrifstofur

n

Alþjóðleg reynsla í sölu- og markaðsstarfi

n

Þátttaka í auglýsingamálum og kynningarstarfsemi

n

Reynsla í stjórnun

n

Samskipti við erlenda samstarfsaðila

n

Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar

n

Stefnumótun og áætlanagerð

n

Reynsla af ferðaþjónustu eða flugtengdri starfsemi er æskileg

n

Náin samvinna með öðrum deildum innan sölu- og markaðssviðs

n

Mjög góð enskukunnátta

n

Jákvætt hugarfar og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Um er að ræða krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi, með mikla greiningarhæfni,
sem vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 27. september, 2016.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri sölu- og markaðssviðs I poa@icelandair.is
Helgi Már Björgvinsson I Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs I hmb@icelandair.is
Svali Björgvinsson I Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs I svali@icelandair.is
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HJÚKRUNARHEIMILI

Svæðisstjórar heilsugæslustöðva

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf svæðisstjóra sex heilsugæslustöðva.
Um er að ræða starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar Efra-Breiðholti, Efstaleiti, Hlíðum, Hvammi, Hamraborg
og Seltjarnarnesi og Vesturbæ. Svæðisstjóri mun jafnframt gegna samhliða starfi fagstjóra hjúkrunar eða
fagstjóra lækninga samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir
á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2016.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni 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 í gangi breyting
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að

Helstu verkefni og ábyrgð

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 til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.

Hæfniskröfur
Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun
Reynsla af starfi í heilsugæslu
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu
og efla heilbrigði íbúa svæðisins
Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf
heilsugæslunnar
Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði
straumlínustjórnunar
Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Nánari upplýsingar
Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið
til 5 ára frá og með 1. nóvember 2016 hvað
varðar Heilsugæsluna Efra-Breiðholti, Efstaleiti
og Hlíðum og frá og með 1. janúar hvað varðar
Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ,
Hvammi og Hamraborg eða eftir nánara
samkomulagi
Upplýsingar veitir Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri í
síma 585-1300, eða í gegnum tölvupóst
svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim
og innsendum gögnum
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með öldruðum,
tilskilin starfsleyfi, jákvæðni og góð samskiptahæfni.
Starfshlutfall samkomulag.
Nánari upplýsingar veitir:
Guðný Guðmundsdóttir forstöðumaður hjúkrunar í síma:
522 5600 gudny@skjol .is
Umsóknir má einnig senda á: edda@skjol.is
Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600. | www.skjol.is

• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

GARÐABÆ

Flataskóli

• Umsjónarkennari
• Leiðbeinandi í leikskóladeild

Hofsstaðaskóli
• Skólaliði

Leikskólinn Akrar

• Leikskólakennari

Ísafold

• 50% staða við umönnun í dagvinnu
• 60-80% staða við umönnun í
vaktavinnu

Jónshús

• Hlutastarf í dagvinnu
– tveir dagar í viku

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

RÁÐNINGAR

STÖRF HJÁ

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir, ásamt kynningarbréfi þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, skulu berast Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins rafrænt. Umsóknum fylgi staðfestar
upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Svövu
K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16. 109, Reykjavík. Sækja skal um á vef
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

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

Óskum eftir að ráða:
Hjúkrunarfræðinga
Sjúkraliða
Starfsfólk í aðhlynningu

Aðrir eiginleikar

Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar
gagnvart framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum
í starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Byggir upp og styður við teymisvinnu og
þverfaglegt samstarf
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati
í starfi stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar
Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir
klínísku starfi eins og aðstæður leyfa

RÁÐGJÖF

Getum bætt við okkur starfsfólki
á Skjól hjúkrunarheimili

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

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is
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Lögfræðingur
Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir að ráða tvo
lögfræðinga til starfa, um er að ræða tvær 100% stöður.
Önnur staðan er tímabundin.
Helstu verkefni:
Verkefnin eru fjölbreytt og felast aðallega í túlkun og
beitingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, atvinnuleysistrygginga, barnaverndarmála, félagsþjónustu- og
húsnæðismála, fæðingar- og foreldraorlofsmála svo og
greiðsluaðlögunarmála.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða
meistaraprófi í lögfræði.
• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar er æskileg.
• Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í
vinnubrögðum og sjálfstæðis til verka.
Frekari upplýsingar um starfið:
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Stéttarfélags lögfræðinga.
Umsóknir skulu berast til úrskurðarnefndar velferðarmála,
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða á
netfangið postur@urvel.is eigi síðar en 4. október nk.

VERKEFNASTJÓRI MICE — SÖLUSVIÐ
Íslandshótel óska eftir öflugri manneskju í spennandi og krefjandi starf við sölusvið fyrirtækisins. MICE stendur
fyrir fundi (meetings), hvataferðir (incentives), ráðstefnur (conferences) og viðburði (exhibitions/events).
Verkefnastjóri þarf að vera mjög þjónustulundaður og búa yfir miklum söluhæfileikum. Viðkomandi heyrir
undir og starfar náið með sölustjóra Íslandshótela.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Samskipti við fagaðila og fyrirtæki erlendis
og innanlands

· Menntun sem nýtist í starfi

· Fyrirspurnir og öflun upplýsinga

· Reynsla af sambærilegum störfum og þekking
á ferðamálum á Íslandi

· Tilboðs - og samningagerð

· Rík þjónustulund og færni í samskiptum

· Verkefnastjórnun, skipulag og utanumhald
hvataferða og viðburða

· Metnaður, sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

· Eftirfylgni og skýrslugerð

· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þriðja
tungumál er kostur

· Utanumhald viðskiptavina og tengiliða

· Góð tölvu- og tæknikunnátta

Starfshlutfall er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf mjög fljótlega. Nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Sævarsson framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs, asmundur@islandshotel.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á starf@islandshotel.is. Vinsamlegast hafið starfstitil með í fyrirsögn.
Umsóknarfrestur er til 30. september. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir
formaður, í síma 551-8200. Karlar jafnt sem konur eru
hvattir til að sækja um stöðurnar. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Viltu láta kerfin virka?

Við leitum að sérfræðingi í stjórnkerfum í
teymi sem vaktar og stýrir öllum veitukerfum okkar
Við óskum eftir að ráða jákvæðan og samskiptalipran sérfræðing í faglegt
teymi Stjórnstöðvar okkar sem sameiginlega sinnir vöktun og stjórnun á
öllum veitukerfum fyrirtækisins. Sérfræðingur í stjórnkerfum gegnir
lykilhlutverki í rekstri stýrivéla og stuðlar að öruggum rekstri þeirra.

Sérfræðingur í stjórnkerfum:

• Hefur umsjón með stjórnkerfum s.s. forritun og reglun kerfa
• Er í samskipti við ráðgjafa og verktaka
• Rýnir hönnun og tekur þátt í stefnumótun stjórnkerfa
og ýmislegt fleira sem sjá má á ráðningavef okkar.
Til að sækja um starfið þarftu að hafa menntun sem nýtist í starfi s.s.
í rafmagnsverk- eða tæknifræði. Það er æskilegt að þú hafir reynslu af
rekstri stýrivéla og kostur ef þú hefur einnig reynslu af hönnun stjórnkerfa.
Við tökum á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ þar
sem nánari upplýsingar er að finna. Frekari aðstoð veitir Bryndís
Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2016.

Veitur reka hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og rafveitu á höfuðborgarsvæðinu og
víðar. Hjá okkur vinna 170 starfsmenn með mikla og fjölbreytta þekkingu, sem
halda fólki í sambandi - alla daga. Við leitumst við að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og
fjölskylduábyrgð og hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Í sambandi - alla daga
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík • 516 6000 • veitur.is
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Við leitum að starfskrafti í hlutastarf með
möguleika á fullu starfi. Leitum að einstakling
með brennandi áhuga á barnavörum!

Bílstjórar óskast

Umsækjandi þarf að vera 22 ára eða eldri, reyklaus, með
reynslu í þjónustustörfum og ríka þjónustulund.

Pósturinn í Reykjavík óskar eftir
meiraprófsbílstjórum í fullt starf. Óskað er
eftir jákvæðum einstaklingum með ríka
þjónustulund, góð mannleg samskipti og
samvinnuhæfileika.

Fyrir nánari upplýsingar eða áhugasama vinsamlega sendið umsókn ásamt
ferilskrá á snorri@orninn.is fyrir 26. september.

Starfið felst í dreifingu pósts og annarra
þjónustuvara á höfuðborgarsvæðinu.
Skilyrði eru stundvísi og áreiðanleiki.
Um er að ræða bæði dagvinnu og
vaktavinnu.
Umsóknarfrestur er til 25. september 2016
Nánari upplýsingar veitir Jón Ólafur
Gestsson, deildarstjóri flutningamála, í síma
580 1284 eða í netfanginu jong@postur.is.
Umsóknum skal skilað á umsóknarvef
Póstsins: umsokn.postur.is.

Orkufell ehf leitar eftir duglegum og sjálfstæðum
rafiðnaðarmönnum til starfa í góðu vinnuumhverfi með
skemmtilegu fólki. Viðkomandi getur hafið störf fljótt.
Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott skipulag og eljusemi
• Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti
• Menntun í faginu er kostur en ekki skilyrði
Fyrirspurnir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
orkufell@orkufell.is

Viltu ganga
í lið með okkur?
Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum,
áreiðanleika og frumkvæði.

Hugbúnaðarsérfræðingur í
samþæ ingarlausnum
Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við hugbúnaðarsérfræðingi í rekstrarhópinn okkar til að sjá um rekstur og þróun webMethods samþæ ingarkerfa hjá
Advania og mörgum af stærstu viðskiptavinum fyrirtækisins.
Í starfinu munt þú sjá um daglegan rekstur, uppfærslur, þróun og innleiðingar
nýrra og brey ra eininga í webMethods samþæ ingarumhverfum. Þú færð
einnig tækifæri til að koma að hönnun og ráðgjöf á sviði kerfisstjórnunar fyrir
stærri rekstrarumhverfi með API Management, BPM og BAM tækni, auk þess
sem þú færð að snerta á þróunarverkefnum á sviði vöktunar og gagnagreiningar
fyrir stærri samþæ ingarumhverfi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• MSc gráða í tölvunarfræði eða
hugbúnaðarverkfræði er æskileg
• Góð þekking og yfirsýn á tölvukerfum
stórra fyrirtækja
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Þekking og reynsla af Unix/Linux og
Windows er kostur
• Reynsla af forritun og uppsetningu
vélbúnaðarumhverfa er kostur

Kynntu þér starfið nánar á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdóir,
radningar@advania.is, 440 9000.

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er
ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Ef þú leitar að
spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá
finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Við leitum að:
Fólk í hlutastarf sem
hentar með skólagöngu
Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

VAKTSTJÓRI ÓSKAST

VAKTSTJÓRI ÓSKAST
á kvöldvaktir

Hópbílar hf. óska eftir að ráða jákvæðan og metnaðarfullan
starfsmann sem vaktstjóra í akstursdeild fyrirtækisins.
Helstu viðfangsefni:
- Stjórnun og samhæfing þjónustu
- Skipulagning
- Nýting tækja og mannafla
- Almenn þjónusta og upplýsingagjöf
til viðskiptavina og bílstjóra
- Ýmis verkefni er lúta að starfsemi
- Akstur

90%
starfshlutfall.
Framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Rútupróf (D réttindi)
- Góð íslensku og enskukunnátta
- Góð almenn tölvukunnátta
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
- Mikil hæfni til að geta unnið undir álagi

Vinnutími
frá kl. 17-02
- vinna í viku - frí í viku -

Umsóknarfrestur til 25. september nk.

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:
Ágúst Haraldsson, s. 822-0073 gusti@hopbilar.is
Hildur Guðjónsdóttir, s. 822-0069 hildur@hopbilar.is

ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í gæðastjórnunardeild fyrirtækisins.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•

Framkvæma gæðaúttektir.

•

Menntun sem nýtist í starrð.

•
•

Framkvæma öryggisúttektir.
Eftirfylgni með úrlausn gæðaúttekta.

•

Góð tölvukunnátta.

•

Gott vald á íslensku máli.

•

Eftirfylgni með úrlausn öryggisúttekta.

•

Góðir samskiptahææleikar

•
•

Útbúa gögn fyrir byggingaryyrvöld.
Aðstoða
við þróun á gæðastjórnunarkerr
Aðs
fyrirtækisins.

•

Reynsla úr sambærilegu starr sem nýtist í
þetta starf.

•

Stjórnunarhæfni, ögun og skipulag í
vinnubrögðum.

Vinna að ýmsum sérverkefnum sem tengjast
gæðastjórnun.

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn
ÞG Verk - Lágmúla 7, 108 Reykjavík - S: 534 8400

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?
TJÓNAMAT Í ÖKUTÆKJATJÓNUM
Vörður leitar að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund til að starfa við tjónamat í ökutækjatjónum. Starfið er í senn fjölbreytt og
krefjandi og felur í sér mat á kostnaði við tjón og eftirlit með viðgerðum ökutækja. Viðkomandi kemur til með að starfa í hópi metnaðarfullra
starfsmanna sem sinna þjónustu við viðskiptavini Varðar, en á tjónasviði félagsins starfa 20 manns. Vinnutíminn er að jafnaði frá 8:30 –16:30.
STARFSSVIÐ:
• Tjónamat ökutækja
• Tjónaskoðanir og eftirlit með viðgerðum
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og samstarfsaðila
• Gagnaöflun og útreikningur tjónabóta

HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun og/eða reynsla á sviði bíliðngreina
• Reynsla af Cabas tjónamatskerfinu er æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að
koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti
• Frumkvæði og þjónustulipurð
• Sjálfstæð, skipulögð og vönduð vinnubrögð

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 30. SEPTEMBER 2016
Nánari upplýsingar veita Jóhannes Jóhannesson, deildarstjóri munatjóna,
johannes@vordur.is eða Harpa Víðisdóttir, mannauðsstjóri, harpa@vordur.is
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið en tekið er á móti umsóknum á vordur.is
Vörður tryggingar er framsækið vátryggingafélag sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Í dag starfa um 80 starfsmenn hjá
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í að móta frekari uppbyggingu og vöxt félagsins. Vörður hefur
hlotið jafnlaunavottun VR en hjá félaginu er bæði jafnlauna- og jafnréttisstefna. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og ánægja
viðskiptavina en Vörður fékk hæstu einkunn tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

ÍSLENSKA SIA.IS VOR 81333 09/16

•
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Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

> Innheimtufulltrúi óskast til starfa
ENNEMM / SÍA / NM77215

Samskip óska eftir innheimtufulltrúa til starfa í starfsstöð sína í Reykjavík. Meginverksvið innheimtufulltrúa er umsjón með daglegri innheimtu viðskiptakrafna, færslu innborgana, afstemmingu, frágangi
og eftirfylgni innheimtu, ásamt því að svara fyrirspurnum viðskiptavina.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innheimtustörfum æskileg
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Góð enskukunnátta bæði í tali og riti
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Hásetar

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður háseta
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson.
Um er að ræða 4 – 5 stöður háseta. Starfsmenn munu vinna á
báðum rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn
rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september nk.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar
www.samskip.is og eru umsækjendur beðnir um að skila
inn ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir Björk Ágústsdóttir
innheimtustjóri í bjork.agustsdottir@samskip.com

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf
og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur
ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til
starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og Sjómannafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 3.október. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda
sendist á póstfangið umsokn@hafogvatn.is. Konur, jafnt sem karlar,
eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Við leitum að lyfjafræðingi
Stýrimenn
Við leitum að öflugum lyfjafræðingi
(ábyrgðarhafa – QP) til starfa í
gæðadeild fyrirtækisins.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Tryggja að lyf sem ﬂutt eru inn uppfylli kröfur GDP
og skilyrði markaðsleyfis
Tryggja að merking lyfja sé í samræmi við kröfur GMP
Tryggja að meðhöndlun vara sé í samræmi við kröfur
yﬁrvalda og viðskiptavina.
Úrvinnsla frávika og kvartana
Þátttaka í úttektum
Viðhald og þróun gæðamála
Er hluti af öryggisvaktahóp Parlogis

Menntun og hæfni:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í lyfjafræði
Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
Öguð vinnubrögð og frumkvæði
Þarf að geta unnið sjálfstætt
Góð tölvu- og enskukunnátta

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður stýrimanna
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson. Um er
að ræða 2 – 3 stöður stýrimanna. Starfsmenn munu vinna á báðum
rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.

Ef þú hefur áhuga að starfa með okkur
biðjum við þig vinsamlegast að senda
umsókn á sofﬁa@parlogis.is fyrir 30.
september nk. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skipstjórnarréttindi á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Soffía Guðrún Magnúsdóttir,
sofﬁa@parlogis.is, 824 6205.
Parlogis er leiðandi þjónustufyrirtæki sem sérhæfir
sig í vörustjórnun fyrir lyfja-, heilbrigðis- og
neytendavörugeirann á Íslandi. Hjá okkur starfa 80
manns í góðu starfsumhverfi. Helstu viðskiptavinir
eru sjúkrahús, apótek, heilsugæslur og dagvöruverslanir um allt land. Parlogis leggur metnað sinn
í að vera fyrirmyndarvinnustaður þar sem lögð er
áhersla á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og Félags skipstjórnarmanna.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október Umsóknir með upplýsingum
um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda sendist
á póstfangið umsokn@hafogvatn.is.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir Mannauðsstjóri kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur
fyrir.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.
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Ert þú þjónustustjóri?
Við leitum að þjónustustjóra til að stýra tæknideild félagsins.
Tækni- eða verkfræði og/eða menntun í verkefnastýringu er æskileg en góð reynsla verður metin
til menntunar. Þjónustustjóri heldur utan um dagleg samskipti við viðskiptavini og birgja
vegna verkefna. Þjónustustjóri sér um bestun á tíma tæknimanna og tekjustýringu.

Æskilegir kostir og reynsla

- Reynsla af netkerfum, símkerfum og öryggismyndavélum æskileg

-

Ert þú til þjónustu
reiðubúinn?

Örugg og fagleg samskipti við viðskiptavini nauðsynleg
Góð íslensku kunnátta nauðsynleg sem og framsetning í rituðu máli
Sjálfstæði í vinnu og frumkvæði til að leita lausna á verkefnum í samvinnu við viðskiptavini
Geta leitt hóp tæknimanna til framtíðar og verið leiðtogi þeirra
Hafa gaman af nýrri tækni og þeim tækifærum sem hún býður upp á.
Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is. farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

S Í Ð U M Ú L A 35 - SÍM I 510 6000 - WWW. SVA R . IS

VERKEFNASTJÓRI
Í VÖRUÞRÓUN
Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi.
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í
þverfaglegum verkefnateymum
• Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra
• Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í
verkefnum

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc
í verkfræði, tæknifræði eða verkefnastjórnun
• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á
sviði verkefnastjórnunar
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla í Microsoft Project
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016. Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2400 manns í 19 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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HÚSASMIÐJAN Í HAFNARFIRÐI
LEITAR AÐ ÖFLUGUM
LIÐSMANNI

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn!

Húsasmiðjan í Hafnarfirði óskar eftir að ráða
verkstjóra í timburport
Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta
við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í
að veita fyrsta flokks þjónustu og

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þekking á timbri og byggingavörum kostur

hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Frístundaleiðbeinendur á frístundaheimili
Stuðningsfulltrúar á frístundaheimili
Íþróttakennari í Öldutúnsskóla
Íþróttakennari í Hraunvallaskóla
Leikskólakennari - Norðurberg
Leikskólakennari- Stekkjarási
Deildarstjóri leikskóla - Hlíðarberg
Deildarstjóri leikskóla- Bjarkalundur
Þroskaþjálfi - Álfasteinn
Þroskaþjálfi - Brekkuhvammur
Þroskaþjálfi - Stekkjarási
Starf á heimili fatlaðs fólks
Garðyrkjustjóri
Gæðastjóri - NÝ STAÐA
Umsjónarmaður fasteigna
Matráður - mötuneytið Hjallabraut 33

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

Nánar á hafnarfjordur.is

Umsóknir berist fyrir 25. september
í netfangið atvinna@husa.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

H L U T I A F BY G M A

Byggjum á betra verði

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Umsjónarmaður rafeindaverkstæðis
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum starfsmanni til að sjá um
rafeindaverkstæði, stýritæknistofu og eðlisfræðistofu deildarinnar. Auk þess aðstoðar starfsmaðurinn
við verklega kennslu og sinnir þjónustu við nemendur og kennara.

Starfssvið
•

•

Hæfniskröfur

Innkaup og viðhald á tækjabúnaði fyrir verklega
kennslu og tilraunir í rafmagnsfræði, rafeindaog stýritækni og tengdum greinum.
Umsjón með verkstæði og stofum, þar með talin
tæki og verkfæri.

•

Aðstoð við verklega kennslu.

•

Sýna gott fordæmi við skipulag og umgengni.

•

Ýmis verkefni innan tækni- og verkfræðideildar.

•

Iðnmenntun, rafeindavirkjun og/eða góð
reynsla í faginu.

•

Framúrskarandi þjónustulund.

•

Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.

•

Önnur reynsla sem nýtist í starfi.

•

Góð íslensku- og enskukunnátta.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir ríkri þjónustulund og hefur ánægju af mannlegum samskiptum, er
áreiðanlegur, skipulagður og sjálfstæður í starfi. Í boði er spennandi starf í lifandi og metnaðarfullu háskólaumhverfi.
Starfið veitir ýmis tækifæri til að sýna frumkvæði í áframhaldandi þróun á framúrskarandi náms- og starfsumhverfi.
Umsóknir skulu fylltar út á vef HR http://radningar.hr.is/storf/. Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún A.
Sævarsdóttir (gudruna@ru.is), forseti tækni- og verkfræðideildar, og Ármann Gylfason (armann@ru.is), sviðsstjóri
véla- og rafmagnssviðs. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2016.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og starfa um
250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Sérfræðingur á
sunnanverðum Vestfjörðum
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni sem hefur áhuga á verndun náttúru með þjónustu við
ferðamenn að leiðarljósi.
Megin verkefni sérfræðingsins munu snúa að
daglegri umsjón og rekstri friðlýstra svæða á
sunnanverðum Vestfjörðum og eyjum í Breiðafirði auk umsjón með landvörslu á sömu svæðum. Þá ber hann ábyrgð á gerð stjórnunar- og
verndaráætlana á framangreindum svæðum,
eftirfylgni með þeim og fræðslu.
Starfsmaðurinn mun einnig vinna við friðlýsingar, umsagnir og leyfisveitingar ásamt öðrum
stjórnsýsluverkefnum. Mikilvægur hluti starfsins
er samvinna við sveitarstjórnaryfirvöld, landeigendur og hagsmunaaðila á svæðinu.
Ítarlegri upplýsingar um hæfniskröfur, starfsaðstöðu ofl. er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/
Umsóknarfrestur um starfið er til og með 3.
október 2016 og skulu umsóknir sendar til Umhverfisstofnunar, á netfangið ust@ust.is. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun
á umhverfisstofnun.is.
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Við leitum að
ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum
einstaklingi sem er góður í mannlegum samskiptum.
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálfstæður
í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa mjög
góða enskukunnáttu og danska og grænlenska eru
mikill kostur. Góð þekking á útivist og ferðalögum er
nauðsynleg og þekking á Grænlandi æskileg.

Helstu verkefni:

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á

Grænlandi.
• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar á
Grænlandi.

Viltu ganga til liðs
við Valitor?
Sérfræðingur í fjárstýringu
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Stýring gjaldeyrisjafnaðar

// Meistarapróf á sviði fjármála eða
sambærileg menntun

// Lausafjárstýring
// Samskipti við innlenda og erlenda banka
// Skýrslugerð og tengd verkefni

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is
merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“.

GRINDAVÍKURBÆR

Sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs hjá Grindavíkurbæ
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling í starf sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs.
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu, reynslu og áhuga á
íþrótta- og frístundamálum, forvörnum og menningu. Leitum
að aðila sem hefur ríka skipulagshæfni og getu til að stjórna
breytingum ásamt hæfni til að miðla flóknum upplýsingum
á einfaldan hátt. Karlar jafnt sem konur eru hvött til þess að
sækja um starfið.

Starfssvið
• Yfirumsjón og ábyrgð á íþrótta-, frístunda- og
menningarmálum
• Gerð starfs- og fjárhagsáætlana sviðsins
• Ráðgjöf, undirbúningur og framlagning mála fyrir
frístunda og menningarnefnd og bæjarráð ásamt
eftirfylgni mála
• Þjónusta við íbúa á sviði íþrótta-, frístunda-, forvarnaog menningarmála
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun verkefna og rekstri
• Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð og gerð
rekstrar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu og málefnum sveitar
félaga er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að stjórna
breytingum
• Sjálfstæði, frumkvæði og rík skipulagshæfni
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti
Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert
Ragnarsson bæjarstjóri í síma 420 1100 og robert@
grindavik.is Umsóknarfrestur er til og með 3. október nk.
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál, en
listi umsækjenda verður opinber að umsóknarfresti liðnum.
Umsókn um starf þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

// Framúrskarandi hæfileikar í samskiptum
og samvinnu
// Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
// Gott vald á Excel
// Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli

Umsóknarfrestur til 28. september 2016.

GRINDAVÍKURBÆR

// Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæð vinnubrögð og
faglegur metnaður

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2016. Nánari upplýsingar veitir Ingvar H. Ragnarsson, deildarstjóri fjárstýringar: ingvarhr@valitor.is, sími: 525 2000.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni í starfið.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Valitor, valitor.is.

Sölufulltrúi á fyrirtækjasviði
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Ráðgjöf og sala á greiðslulausnum til minni og
meðalstórra fyrirtækja á Íslandi

// Góð almenn tölvukunnátta
// Gott vald á Excel
// Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli
// Reynsla af sölustörfum
// Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Pétursson sölustjóri fyrirtækjasviðs: petur@valitor.is, sími: 525 2000.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni í starfið.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Valitor, valitor.is.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar;
frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

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

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Óskum eftir að ráða öflugan sölumann.
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á
veiðafærum og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á
netfangið sjo@sjo.is fyrir 30.sept n.k.

Framtíðarstarf á líflegum vinnustað
Bílaþjónusta N1 leitar að starfsmanni í afgreiðslu
á verkstæði sitt við Réttarháls.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

· Móttaka viðskiptavina

· Þekking á hjólbörðum
og haldgóð tölvukunnátta
er kostur

· Almenn afgreiðsla
· Aðstoð á verkstæði

· Rík þjónustulund
og öguð vinnubrögð

Áhugasamir sæki um á www.n1.is
– merkt bílaþjónusta
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Dagur Benónýsson í síma 862 6557
eða á dagur@n1.is.

· Geta til að vinna undir álagi
· 25 ára eða eldri

Hluti af daglegu lífi

Vegna mikilla anna viljum við bæta í hópinn okkar
Fagmanni í hárgreiðslu í vinnu eða stólaleigu
Við erum að leita af fagmanni sem er
Tilbúin/inn að vinna á metnaðarfullri stofu
Með frábæru fagfólki og skemmtilegum kúnnum.

VR-15-025

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur með mikla
Þjónustulund, hafa góðan húmor og vilja hafa
Gaman í vinnunni.
Um er að ræða 70-100% starf eða stólaleigu.
Ef þú ert manneskjan sem við leitum að
hafðu þá samband við okkur á emailið
klippari@icloud.com

Informasjons- og kulturmedarbeider på den
norske ambassaden i Reykjavik
Norges ambassade i Reykjavik ønsker å ansette ny lokal
medarbeider med god kunnskap om det islandske samfunn, og som i tillegg til islandsk, også behersker norsk/et
nordisk språk.

Starf við húsumsjón
Skólaliðar
Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans auk þjónustu
við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem hentar báðum kynjum þar
sem margþætt reynsla nýtist vel. Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík
þjónustulund mikilvæg.
Óskað er eftir skólaliðum í fullt starf eða hlutastarf. Um er að ræða bæði
dagvinnu og kvöld- og helgarvinnu.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“
fyrir 24. sept. 2016.
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 280 starfsmenn. Helstu starfsstöðvar skólans eru
á Skólavörðu holti, Háteigsvegi og við Flatahraun. Glæsilegt mötuneyti er rekið á hverjum stað og skemmtilegir
nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn.

På ambassaden er vi et lite team av utsendte og lokale
medarbeidere som skal dekke politikk, kultur, næringsliv
og organisere felles norsk-islandske aktiviteter og besøk.
Pga. av pensjonering trenger vi en ny lokal medarbeider
som særlig kan følge opp vårt engasjement på informasjons- og kultursiden, - men som også er villig til å bistå
på andre samfunns- og samarbeidsområder.
Søkeren bør:
- ha høyere utdanning
- erfaring fra kultur og/eller informasjonsfeltet
- interessere seg for samfunn og politikk
- beherske et nordisk språk skriftlig eller
muntlig i tillegg til islandsk
- være fleksible mht. arbeidsoppgaver tilknyttet
arrangementer etc.
- være utadvendt, like å ta initiativ og kunne
arbeide selvstendig
Ambassaden tilbyr:
- fast stilling
- lønn etter kvalifikasjoner
- 35 timer fast ukentlig arbeidstid
- mulighet for god faglig utvikling
- godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler sentralt
Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Arbeidssted: Fjólugata 17, 101 Reykjavik
For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Ambassadesekretær Carina Ekornes telf: 520 0705 eller
Ambassadør Cecilie Landsverk telf. 520 0703

www.tskoli.is

Søknad sendes til:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250 , 121 Reykjavík, og merkes:
«Stillingssøknad»
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Skóla- og frístundasv

Stærðfræðikennari - Vættaskóli
Laust er til umsóknar starf stærðfræðikennara á unglingastigi í Vættaskóla.
Um er að ræða 100% starf í teymiskennslu.
Vættaskóli er heildstæður grunnskóli með bekkjardeildir
frá 1. - 10. bekk auk Valvers á unglingastigi. Vættaskóli er
starfræktur á tveimur starfsstöðum í Grafarvogi.
Nemendur eru um 500 og starfsmenn um 90 talsins.
Skólinn vinnur að því að efla nám við hæfi hvers nemanda
meðal annars með auknum námstækifærum, nýjungum í
kennsluháttum og fjölbreyttu námsmati.
Einkunnarorð Vættaskóla eru: Vellíðan - metnaður - árangur.
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ
Umsóknarfrestur er til 28.9.2016
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jóhanna S Vilbergsdóttir í síma 4117750 og tölvupósti
johanna.s.vilbergsdottir@rvkskolar.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Stjórnandi við Öldrunarheimili Akureyrar
Viltu taka þátt í spennandi þróun-og nýsköpun
samhliða uppbyggingu EDEN heimilis?
Staða forstöðumanns við Birki-, Lerki-, Reyni – og Skógarhlíð á
Öldrunarheimilum Akureyrar (ÖA) er laus til umsóknar. Tímabundnar
dvalir eru mikilvægur hluti í starfsemi heimilisins. Um fullt starf er að
ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð
starfsemi sem stöðugt er í þróun. Heimilin hafa alþjóðlega viðurkenningu sem EDEN heimili og starfa á grunni EDEN hugmyndafræðinnar sem leggur áherslu á sjálfræði, heimilisbrag og aukin
lífsgæði íbúa.
Öldrunarheimili Akureyrar reka fimm sjálfstæð heimili, tímabundna
dvöl auk dagþjálfunar. Heildarfjöldi stöðugilda er um 210.
Helstu verkefni:
•

Forstöðumaður stjórnar og ber ábyrgð á hjúkrun og
umönnun íbúa heimilanna, daglegum rekstri, áætlanagerð
og starfsmannahaldi auk þess sem hann sér um þróun og
uppbyggingu heimilanna.

Viltu takast á við krefjandi verkefni?
Sensa leitar eftir reynslumiklum og metnaðarfullum starfsmönnum með mikinn drifkraft, til að
takast á við krefjandi verkefni hjá okkur. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan
starfsanda, og hvetjandi starfsumhverfi. Við leggjum upp með gleði í vinnunni og höfum
leikherbergi og líkamsræktarstöð til afnota.

Tæknilegur sérfræðingur (gagnageymslur og netþjónar)

Mikilvægir eiginleikar:

Sensa leitar að sérfræðingi á sviði gagnageymslna (e. Storage) fyrir
gagnageymslu- og afritunarlausnaframboð NetApp, ásamt
netþjónum og lausnum frá Cisco. Tæknilegur sérfræðingur kemur að
rekstri, þarfagreiningu og ráðgjöf á virðisaukandi lausnum fyrir
viðskiptavini og innviði Sensa. Hlutverk tæknilegra sérfræðinga hjá
Sensa er að koma sér upp og viðhalda djúpri þekkingu á sínu sviði.

Reynsla og þekking á
gagnageymslulausnum.

Tæknilegur sérfræðingur í öryggislausnum
Sensa leitar að sérfræðingi til að vinna með viðskiptavinum okkar í
þeim öryggislausnum sem Sensa býður upp á. Cisco, Palo Alto,
Fortigate, RSA og F5 eru meðal þeirra framleiðanda sem við vinnum
með. Í starfinu felst þróun, kynningar og innleiðingar ásamt viðhaldi
á bæði hýstum og staðbundnum lausnum.

Reynsla og þekking á netþjónum,
diskastæðum og afritun.
Starfstengdar gráður t.d. frá
Netapp eða Cisco. Brennandi
áhugi á gagnageymslum.
Mikilvægir eiginleikar:
Reynsla og þekking á NGFW,
WAF, IPS og öðrum
netöryggislausnum.
Starfstengdar gráður frá
framleiðendum tengdum
öryggislausnum er kostur.
Brennandi áhugi á öllu sem
tengist gagnaöryggi.

Tæknilegur sérfræðingur í netkerfum
Sensa leitar að sérfræðingi á sviði netkerfa, (Routing og Switching).
Verkefnin felast í þróun, hönnun, uppsetningu og rekstri netkerfa hjá
viðskiptavinum og í hýsingarumhverfi okkar. Það er mikið að gerast
á þessum markaði og mögulegt fyrir rétta starfsmanninn að snerta
allt það nýjasta sem kemur að SDN.

Sérfræðingur á Tækniborð Sensa
Sensa leitar að starfsmanni í krefjandi og skemmtilegt þjónustustarf
á Tækniborði Sensa. Sérfræðingar Tækniborðs veitir viðskiptavinum
þjónustu bæði í fjarvinnu og á þeirra heimavelli.
Tækniborðið tekur fullan þátt í rekstri upplýsingainnviða
viðskiptavina Sensa, sem hefur að skipa eina öflugustu framlínu
sérfræðinga landsins við úrlausn verkefna í fyrstu snertingu.

Mikilvægir eiginleikar:
Reynsla og þekking á netkerfum.
Starfstengdar gráður frá Cisco
eða öðrum aðilum æskilegar.
Þekking á scripting mikill kostur,
til dæmis Python.

Mikilvægir eiginleikar:
Framúrskarandi þjónustulund og
samskiptahæfni.
Áhugi, eldmóður og frumkvæði.
Nám í kerfisstjórnun eða
sambærileg menntun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í hjúkrunarfræði, íslenskt starfsleyfi og
löggilding frá Landlæknisembættinu.
Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið framhaldsnámi í
stjórnun, öldrunarfræðum eða öðru sambærilegu námi.
Þekking og reynsla af EDEN hugmyndafræðinni er æskileg.
Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra hug
mynda og vinnubragða.
Reynsla af stjórnun skilyrði.
Þekking og reynsla af teymisvinnu, starfsemi heimaþjónustu og heimahjúkrunar er kostur.
Þekking á „samfélagshjúkrun Buurtzorg módelsins“ er
kostur.
Hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði og
lausnarmiðun og lipurð í mannlegum samskiptum.
Metnaðarfullur leiðtogi með framtíðarsýn.
Góð færni í að nota tölvur og viðeigandi hugbúnað.
Hafi gott vald á íslensku máli og a.m.k. einu erlendu
tungumáli.
Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016

Starfsreynsla á hverju sviði fyrir sig er nauðsynleg og menntun ávallt góð, en ekki skilyrði. Ef þú telur þig hafa það sem til
þarf að ná árangri í krefjandi umhverfi, sendu umsókn á starf@sensa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2016. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Sensa leggur áherslu á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi. Sensa er í fararbroddi
í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd
spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er
Sensa Microsoft Cloud Solutions Provider og Gold Partner.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Ráðgjafar óskast

Vaka hf. óskar eftir
starfsmanni í fullt starf

Þekking – fræðsla – aðgengi
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmanni/mönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða eina 100% stöðu ráðgjafa eða tvær 50%
stöður. Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.
Starfssvið:
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Bílstjóri
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þjónustulund og færni í samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Æskilegt að hafa þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um.
Áhugasamir hafi samband við Arndísi Guðmundsdóttur forstöðumann í síma 5 500 111 eða með netpósti á arndis@thekkingarmidstod.is.
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.

Umsóknafrestur er til 1. október 2016

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á
starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri – Eldri umsóknir óskast
endurnýjaðar

Vefsíðan www.thekkingarmiðstod.is geymir mikið magn upplýsinga er gagnast hreyfihömluðum.
Vinsamlegast kynntu þér vefsíðuna ásamt Facebook síðu miðstöðvarinnar: www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Söluráðgjaﬁ

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Kælitækni óskar eftir að
ráða öﬂugan söluráðgjafa
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum &
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa oﬂ.

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.

Hæfniskröfur:

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

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

Reynsla af sölustörfum
Sjálfstæð vinnubrögð
Enskukunnátta
Samskiptahæfni
Frumkvæði
Markaðshugsun

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála 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!

Skriﬂegar umsóknir óskast sendar á
cooltech@cooltech.is fyrir 3. október.
Nánari upplýsingar gefur sölustjóri.

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

R au ð a g

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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FORSTÖÐUMAÐUR
HÖNNUNARDEILDAR
REYKJAVÍK
Laust til umsóknar starf forstöðumanns hönnunardeildar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið deildar
Hönnun vega, brúa og annarra vatnavirkja fyrir nýbyggingar
og viðhald ásamt gerð verk- og útboðslýsinga. Einnig jarðtæknileg og umferðartæknileg hönnun, verkefni við mat á umhverfisáhrifum, umferðaröryggismat og umsjón með umferðaröryggisrýni. Deildin hefur umsjón með reglum, leiðbeiningum og
verklagsreglum er varða hönnun vega og brúa.
Menntunar og hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðingur með meistarapróf.
• Stjórnunarreynsla.
• Þekking og reynsla af hönnun samgöngumannvirkja.
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt kunnáttu í Norðurlandamáli.
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
• Hæfni til að fylgja málum eftir og til að finna bestu lausnir
hverju sinni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar báðum
kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru
konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að
sækja um starfið

ÁLDÓSIR

GLERFLÖSKUR

PLASTFLÖSKUR

Endurvinnslan óskar eftir
starfsmanni í fullt starf
í flöskumóttöku á Dalvegi

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað.
Vinnutími er 9:00 – 18:00 og einhverja laugardaga. Íslenskukunnátta skilyrði.
Konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um.
Vinsamlegast sendið umsóknir á evhf@evhf.is

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér um móttöku allra
einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til
útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

www.endurvinnslan.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til 3. október 2016
Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang
oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús V. Jóhannsson,
framkvæmdastjóri í síma 522-1005
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Leikskólastjóri í nýju og spennandi starfsumhverfi
Hásetar

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður háseta
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson.
Um er að ræða 4 – 5 stöður háseta. Starfsmenn munu vinna á
báðum rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn
rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu
Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og Sjómannafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 3.október. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda
sendist á póstfangið umsokn@hafogvatn.is. Konur, jafnt sem karlar,
eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra
við sameinaðan leikskóla á Höfn. Ákveðið hefur verið að sameina
tvo leikskóla undir eitt þak.
Starfsvið:
*Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskóla, stjórnar honum og hefur
forgöngu um mótun faglegrar stefnu innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnu
sveitarfélagsins og í samstarfi við skólasamfélagið.
*Helstu verkefni leikskólastjóra eru að vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarstefnu leikskólans,
vinna að sameiningu tveggja leikskóla og flutningi í nýtt hús, stýra og bera ábyrgð á daglegu
starfi og rekstri leikskólans, bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun,
og starfsþróun jafnframt að skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsfólk
auk annarra þeirra fjölbreyttu verkefna er falla undir verksvið.
Hæfniskröfur til starfsins eru leikskólakennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið
leikskólakennari, kennslureynsla á leikskólastigi eða viðbótarmenntun í stjórnun. Áhersla er
lögð á leiðtogahæfileika og hæfni í stjórnun, faglegan metnað og frumkvæði í starfi, áhuga á
að leiða þróunarstarf í leikskóla auk samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
Hæfniskröfur eru einnig góð almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta. Þekking eða
reynsla af rekstri er æskileg.
Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. Veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá
kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

Á heimasíðu www.hornafjordur.is /atvinna má sjá nánari upplýsingar um fleiri áhugaverð störf.

17

18 | Atvinna |

17. september 2016 LAUGARDAGUR

Ráðgjafar óskast
Þekking – fræðsla – aðgengi
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmanni/mönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða eina 100% stöðu ráðgjafa eða tvær 50%
stöður. Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.
Starfssvið:
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þjónustulund og færni í samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Æskilegt að hafa þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um.
Áhugasamir hafi samband við Arndísi Guðmundsdóttur forstöðumann í síma 5 500 111 eða með netpósti á arndis@thekkingarmidstod.is.
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík
Vefsíðan www.thekkingarmiðstod.is geymir mikið magn upplýsinga er gagnast hreyfihömluðum.
Vinsamlegast kynntu þér vefsíðuna ásamt Facebook síðu miðstöðvarinnar: www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Embætti safnstjóra Listasafns Íslands
Embætti safnstjóra Listasafns Íslands er laust til umsóknar.
Safnstjóri stjórnar starfsemi og rekstri safnsins og mótar
listræna stefnu þess. Hann ræður aðra starfsmenn safnsins
og er í fyrirsvari fyrir það.
Ráðherra skipar safnstjóra Listasafns Íslands til fimm ára,
sbr. 1. mgr. 4. gr. myndlistarlaga, nr. 64/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Heimilt er
að endurnýja skipunina einu sinni til næstu fimm ára.
Safnstjóri skal hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu
á starfssviði safnsins.
Gert er ráð fyrir því að skipað verði í embættið frá og með
1. mars 2017.
Um laun og starfskjör safnstjóra Listasafns Íslands fer eftir
ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með
síðari breytingum, sbr. 39. gr. laga um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu
4, 101 Reykjavík, eða á postur@mrn.is. Nánari upplýsingar
um starfið veitir Jens Pétur Hjaltested, jens.petur.hjaltested@mrn.is.

Velferðarsvið

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2016.

ÞroskaÞjálfar og stuðningsfulltrúar á nýtt heimili fyrir fatlað fólk

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 16. september 2016.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum á nýtt heimili 5 einstaklinga
með fjölfötlun sem opnar í desember n.k. Starfshlutfall er 40 - 100% og viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem
fyrst. Um framtíðarstörf er að ræða.

Þroskaþjálfi
Helstu verkefni og ábyrgð
• Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra starfs
menn.
• Fræðir nýtt starfsfólk og leiðbeinir því.
• Tekur þátt í gerð og framkvæmd einstaklingsáætlana í
samráði við forstöðumann/deildarstjóra.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í
þeirra daglega lífi, jafnt innan sem utan heimilis.
• Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar og félagslegrar
virkni.
• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur íbúa.
• Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn forstöðumanns.

Hæfnikröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi
• Haldgóð reynslu af starfi með fötluðu fólki
• Framtakssemi, áreiðanleiki, heiðarleiki og jákvæðni í
starfi.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og
frumkvæði.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Verkefnastjórar í upplýsingatæknideild
Menntasvið

Stuðningsfulltrúi

Helstu verkefni og ábyrgð
• Matreiðsla á almennum réttum, sérstöku sjúkrafæði,
bakstur á kaffibrauði og öðrum veitingum.
• Verkstjórn starfsmanna.
• Umsjón og eftirlit með nýtingu hráefnisbirgða og
annarra rekstrarvara.
• Eftirlit með tækjabúnaði.
• Skömmtun á mat í stærri einingum fyrir móttökueldhús,
borðsofu og heimsendingu matar.
• Unnið er eftir cook and chill og hefðbundinni matreiðslu.

Hæfnikröfur
• Góð almenn menntun.
• Félagsliðamenntun eða sambærileg menntun æskileg.
• Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
• Íslenskukunnátta.
• Framtakssemi, áreiðanleiki, heiðarleiki og jákvæðni í
starfi.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og
frumkvæði.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands annars vegar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar hins vegar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Freyr Birgisson forstöðumaður í síma 821-4600 eða með því að senda fyrirspurnir á birgir@birgir.org
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 26. september 2016

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

· Starfsmaður í Sundlaug Kópavogs - karl
Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Læk
· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali
· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl Smáraskóla
· Skólaliði í dægradvöl í Hörðuvallaskóla
· Staðgengill forstöðumanns dægradvalar
Velferðasvið

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

STÁL~ORKA

SKIPAVIÐGERÐIR

Íslensk erfðagreining

HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 565-0399
GSM 892-7687

Stálorka óskar eftir

Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana
smíði úr ryðfríu stáli og áli. Aðalstarfsvið er smíði á búnaði
í skip og báta. Hægt er að senda inn umsóknir á
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra
sjúkdóma. Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á
mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í
alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af
nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.

Forstöðumaður
íbúðakjarna fyrir
fatlað fólk
Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að
áhugasömum einstaklingi til að sjá um að
skipuleggja og leiða starfsemi í íbúðakjarna fyrir
ungt fatlað fólk.
Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 100% framtíðarstarf sem að
mestu leyti fer fram í dagvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf á sviði þroskaþjálfa, menntaeða félagsvísinda.
· Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum
fatlaðs fólks skilyrði.
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum,
ábyrgðarkennd og frumkvæði.

Sérfræðingur í Microsoft
Dynamics NAV

Við leitum að sérfræðingi sem hefur
víðtæka reynslu, bæði af forritun og
rekstri á Microsoft Dynamics NAV.

Starfsmaðurinn mun tilheyra upplýsingatæknideild og verða leiðandi í að uppfæra bókhaldskerfi fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Forritun, viðhald og rekstur á Microsoft Dynamics NAV.
• Viðhald annarra kerfa sem tengjast Microsoft Dynamics NAV.
• Almennur rekstur hugbúnaðarkerfa.
• Þjónusta við innri viðskiptavini.
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla af forritun og rekstri á Microsoft Dynamics NAV.
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum er kostur
• Reynsla af rekstri hugbúnaðarkerfa er kostur

Sækið um á heimasíðu
fyrirtækisins www.decode.is
fyrir 26. september 2016

Nánari upplýsingar veitir:
starfsmannastjóri í síma 570 1900

Helstu verkefni og ábyrgð
· Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi
við fjárhagsáætlun.

w w w. d e c o d e . i s

· Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í
samræmi við stefnu bæjarins.
· Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
· Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast
samskipti við aðstandendur og aðra aðila
um málefni íbúanna.
· Vinnur eftir starfsmannastefnu
Kópavogsbæjar.
Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
viðkomandi stéttarfélags og launanefndar
sveitarfélaga.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku
sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé
upplýsinga af sakaskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september
2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug
Ósk Gísladóttir í síma 570-1500 og einnig í
netfangið gudlaugo@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið
rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.
kopavogur.is

BYGG býður þér til starfa
Gröfu- og bílstjórar

BYGG bíður upp á góðan tækjakost.
Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.

www.bygg.is

Upplýsingar veitir Guðjón, S: 617 3000, gudjon@bygg.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Krana- og skotbómulyftaramenn

BYGG bíður upp á góðan tækjakost.
Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Guðjón, S: 617 3000, gudjon@bygg.is
Save the Children á Íslandi

Verkamenn

Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Hörður, S: 693 7320, hordur@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars
hf. (BYGG) hefur á undanförnum árum
byggt yfir 3.000 glæsilegar íbúðir á
almennum markaði. Fyrirtækið hefur einnig
byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara og
húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns
og er meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni
fyrirtækisins eru á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu er öflugt starfsmannafélag.
Traust atvinna í boði.

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lögmaður
Lögreglufulltrúar
Lögfræðingar
Matráður
Umsjónarmaður
Forstöðumaður hönnunardeildar
Yfirsálfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Almennur læknir
Fagstjóri lækninga
Svæðisstjórar
Sérfræðingur
Skrifstofustarf í innheimtu
Verkefnisstjóri
Starfsmaður við umönnun
Matartæknir
Hjúkrunarfræðingar
Lögreglumenn
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliðar
Starfsmenn við aðhlynningu
Læknakandídatar
Aðstoðardeildarstjóri
Launafulltrúi
Yfirlæknir gigtlækninga
Hásetar
Stýrimenn
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í upplýsingatæknid.
Móttökustjóri

Embætti ríkislögmanns
Embætti héraðssaksóknara
Úrskurðarnefnd velferðarmála
Biskupsembættið, Biskupsstofa
Þjóðminjasafn Íslands
Vegagerðin
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Umhverfisstofnun
Landspítali, fjármálasvið
Landgræðsla ríkisins
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Landspítali, eldhús
Landspítali, Landakot
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, Vífilsstaðir
Landspítali, Vífilsstaðir
Landspítali, menntadeild
Landspítali, skurðstofugangur Fossv.
Landspítali
Landspítali, lyflækningasvið
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Utanríkisráðuneyti

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjanesbær
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Patreksfjörður
Reykjavík
Hella
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Norðurl.vestra
Akureyri
Garðabær
Garðabær
Landið
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík

201609/1239
201609/1238
201609/1237
201609/1236
201609/1235
201609/1234
201609/1233
201609/1232
201609/1231
201609/1230
201609/1229
201609/1228
201609/1227
201609/1226
201609/1225
201609/1224
201609/1223
201609/1222
201609/1221
201609/1220
201609/1219
201609/1218
201609/1217
201609/1216
201609/1215
201609/1214
201609/1213
201609/1212
201609/1211
201609/1210

HRAFNISTA

HAFNARFIRÐI

Við leitum að
ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum
einstaklingi sem er góður í mannlegum samskiptum.
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálfstæður
í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa mjög
góða enskukunnáttu og danska og grænlenska eru
mikill kostur. Góð þekking á útivist og ferðalögum er
nauðsynleg og þekking á Grænlandi æskileg.

Helstu verkefni:

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á

Grænlandi.
• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar á
Grænlandi.

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is
merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“.

Umsóknarfrestur til 28. september 2016.

Informasjons- og kulturmedarbeider på den
norske ambassaden i Reykjavik
Norges ambassade i Reykjavik ønsker å ansette ny lokal
medarbeider med god kunnskap om det islandske samfunn, og som i tillegg til islandsk, også behersker norsk/et
nordisk språk.
På ambassaden er vi et lite team av utsendte og lokale
medarbeidere som skal dekke politikk, kultur, næringsliv
og organisere felles norsk-islandske aktiviteter og besøk.
Pga. av pensjonering trenger vi en ny lokal medarbeider
som særlig kan følge opp vårt engasjement på informasjons- og kultursiden, - men som også er villig til å bistå
på andre samfunns- og samarbeidsområder.

Hjúkrunarstjórnandi
Leitum að metnaðarfullum hjúkrunarstjórnanda með brennandi áhuga
á öldrunarhjúkrun og stjórnun.
Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á daglegum
rekstri á deildinni. Um er að ræða 100% starf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun
• Viðbótarnám er kostur

• Góð þekking og reynsla af Rai-mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir forstöðumaður Hrafnistu
í Hafnarfirði í síma 693 9502 eða á netfanginu ardishulda@hrafnista.is
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.
Umsóknarfrestur er til 20. september nk.

Søkeren bør:
- ha høyere utdanning
- erfaring fra kultur og/eller informasjonsfeltet
- interessere seg for samfunn og politikk
- beherske et nordisk språk skriftlig eller
muntlig i tillegg til islandsk
- være fleksible mht. arbeidsoppgaver tilknyttet
arrangementer etc.
- være utadvendt, like å ta initiativ og kunne
arbeide selvstendig
Ambassaden tilbyr:
- fast stilling
- lønn etter kvalifikasjoner
- 35 timer fast ukentlig arbeidstid
- mulighet for god faglig utvikling
- godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler sentralt
Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Arbeidssted: Fjólugata 17, 101 Reykjavik
For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Ambassadesekretær Carina Ekornes telf: 520 0705 eller
Ambassadør Cecilie Landsverk telf. 520 0703

HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær

Søknad sendes til:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250 , 121 Reykjavík, og merkes:
«Stillingssøknad»

LAUGARDAGUR 17. september 2016

| Atvinna |

Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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Vinnumálastofnun

Greiðslustofa húsnæðisbóta
á Sauðárkróki
Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu
húsnæðisbóta sem mun sjá um afgreiðslu og útborgun húsnæðisbóta í samræmi við ný lög um húsnæðisbætur.
Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun hefja starfsemi í nóvember.
Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Fimm stöðugildi fulltrúa:

Fimm stöður sérfræðinga:

Fjármálastjóri:

Starfs- og ábyrgðarsvið

Starfs- og ábyrgðarsvið

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini

• Afgreiðsla og mat á umsóknum um húsnæðisbætur

• Dagleg fjárumsýsla skrifstofunnar

• Vinnsla umsókna um húsnæðisbætur

• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum

• Sjá um greiðslur til umsækjenda

• Önnur verkefni í starfsemi skrifstofunnar

• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar
stofnanir

• Sjá um upplýsingagjöf til fjármálsviðs
Vinnumálastofnunar

• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

• Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og stuðningur
við yfirstjórn

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Menntunar- og hæfnikröfur

Menntunar- og hæfnikröfur

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

• Góð þekking á húsaleigumarkaði

• Mjög góð bókhaldskunnátta og farsæl reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg

Sækja skal um störf fulltrúa á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1189

• Gott vald á íslensku og ensku

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf er æskilegt
• Góð tölvukunnátta

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi
• Reynsla af rafrænni málsmeðferð er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi
Sækja skal um störf sérfræðinga á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1190

• Nákvæmni í vinnubrögðum og tölugleggni
• Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. excel
• Hæfni til að miðla upplýsingum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi
Sækja skal um starf fjármálastjóra á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1191

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2016. Nánari upplýsingar um starfið veita Þór Hauksson Reykdal forstöðumaður (threykdal@vmst.is)
og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í síma 515 4800.

Fyrirmyndarþjónusta
Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Virðing

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Bílstjórar
óskast

We are looking
for drivers

Kynnisferðir leita að hressum bílstjórum
með ríka þjónustulund til að keyra
tveggja hæða Reykjavik City Sightseeing
útsýnisvagna um Reykjavík.

Reykjavik Excursions is looking to hire
positive and service minded drivers to
drive Reykjavik City Sightseeing buses
around Reykjavík.

STARFSSVIÐ
Akstur og þjónusta við farþega.
Umsjón og umhirða bifreiða.
Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtæksins.

ROLE AND RESPONSIBILITIES
Drive double-deckers and customer service.
Daily supervision and care of vehicles.
Work according to environmental-, safety
and quality standards.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Aukin ökuréttindi D.
Gilt ökuritakort.
Reynsla af akstri hópferðabíla
er æskileg.
Hreint sakavottorð.
Enskumælandi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Snyrtimennska og stundvísi.
Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð
vinnubrögð.

QUALIFICATIONS
Valid driver’s licence D.
Tachograph card.
Driving experience.
Clean criminal record.
Speak English, Icelandic is a plus.
Be service minded and have
good communication skills.
Neatness and punctuality.
Positive attitude, energetic and
self reliant.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is
Ferilskrá, kynningarbréf og mynd skal fylgja.

Application form available on jobs.re.is
CV, cover letter and picture must be included.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2016.

Women and men are equally encouraged to apply.
Applications close on 20 September 2016.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hop On - Hop Off • Reykjavik Excursions • Umferðarmiðstöðin BSÍ
580 5400 • www.citysightseeing.is • www.re.is
101 Reykjavík •

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Hreinsistöð fráveitu
á Akureyri - Jarðvinna
Norðurorka óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna byggingar hreinsistöðvar
fráveitu í Sandgerðisbót á Akureyri

Helstu magntölur:

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Fjármálaþjónusta – Innheimtuþjónusta
ásamt fruminnheimtu – EES útboð nr. 13782
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Útboð

Uppúrtekt um 1.700 m³
Losun og gröftur á klöpp um 500 m³
Fylling um 2.100 m³
Stálþil, niðurrekstur 70 m

Útboð
Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 15. febrúar 2017
Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 19. september 2016. Til að fá aðgang
að vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn fyrirtækis, forráðamann, netfang og síma
til Haraldar Jósefssonar – á póstfangið: hajo@no.is. Tilboði skal skila til þjónustuvers
Norðurorku, Rangárvöllum 603 Akureyri (jarðhæð), eigi síðar en mánudaginn 3. október
2016 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, eða fulltrúum
þeirra, sem þess óska.

Höfuðstöðvar Orkuveitu
Reykjavíkur
Endurnýjun stjórnstöðva
brunaviðvörunarkerfis
Útboðsverkið felst í endurnýjun stjórnstöðva brunaviðvörunarkerfis í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur á
Bæjarhálsi.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
þriðjudeginum 20.09.2016 á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

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

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
TIL SÖLU
Bifreiðaverkstæði á einum besta stað á höfuðborgarsvæðinu til sölu. Um er að ræða einstaklega traust
og farsælt verkstæði sem rekið hefur verið af sömu
eigendum við góðan orðstýr síðan 1999.
Stutt í allar helstu varahlutaverslanir
Reksturinn er á 400 fm gólfflöt með þremur innkeyrsluhurðum. Helmingur hússins er í sanngjarni leigu en hinn
helmingur í eigu verkstæðis. Því stendur til boða að
halda leigubilinu eða reka verkstæðið einungis í 200 fm. Í
þeim hluta er auk þess 100 fm milliloft, þar sem búið er að
innrétta 70fm íbúð. Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg
tæki og tól. Hentar vel til sameiningar og stækkunar
Vegna sérstakra aðstæðna er um einstök kaup að ræða.
Verð á rekstri: 21.000.000 kr.
Verð á húsnæði (ca. 300 fm.): 59.000.000 kr.
Ef þið eruð réttu aðilarnir látið þá vita af ykkur
í síma 862 5008

Tæki/vörumerki og uppskriftir úr
veitingastað !
Eldunartæki frá Quiznos Sub úr Super Sub og þar með nýr djúpsteikingarpottur sem ekki þarf útloftun er til sölu á mjög góðu
verði ásamt rennibraut og (hentar sem rennibraut við sundlaug/
heitan pott)og boltalandi góð verð !!
892-0807

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORVK-2016-01 Höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur Endurnýjun stjórnstöðva brunaviðvörunarkerfis“
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 04.10.2016
kl. 11:00.
ORVK-2016-01

17.09.2016
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Búrfellsstöð við Ísakot
Útboð nr. 20231
Viðgerðarloka
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í forsmíði á
viðgerðarloku samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20231.

Lagning ljósleiðara í
sveitarfélaginu Flóahreppi.
Sveitarfélagið Flóahreppur telur mikilvægt að ljósleiðarkerfi
verði komið upp sem fyrst í Flóahreppi. Því vinnur sveitarfélagið nú að gerð áætlunar um lagningu ljósleiðara á öll
lögheimili á umræddu svæði. Vegna þessa er óskað eftir
því að þeir aðilar sem hyggjast leggja ljósleiðara eða fara
í aðrar fjárfestingar til að koma á háhraðanettengingum
á svæðinu á næstu þremur árum sendi sveitarfélaginu
upplýsingar um það. Óskað er eftir því að upplýsingarnar
berist á skrifstofu sveitarfélagsins,
Þingborg 801 Selfoss fyrir 31.11.2016.

Verkið felst í efnisútvegun, forsmíði og flutningi á
1 stk viðgerðarloku.
Verklok skulu vera eigi síðar en 1. mars 2017.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, Reykjavík, fyrir klukkan 12:00
þriðjudaginn 11. október 2016 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Útboð
Útboð

Útboð
Útboð

FORVAL

Orkuveita Reykjavíkur óska eftir tilboðum
í útboðsverkefnið:

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum í
útboðsverkefnið:

KAUP Á STÓRUM
FLOKKABÍLUM FYRIR
ORKUVEITU REYKJAVÍKUR:

VÍFILSSTAÐIR
– PUMPING STATION
BOOSTER PUMPS

Um er að ræða innkaup á tveimur stórum flokkabílum með aflvél ekki minni en 160 hestöfl,
sætum fyrir 3 farþega auk ökumanns, bílkrana og
verkfærahúsi.
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2016-09 Kaup á stórum flokkabílum fyrir
Orkuveitu Reykjavíkur útgefnum í september
2016“

Dælurnar eru ætlaðar til dælingar á heitu vatni í
dreifikerfi hitaveitu Veitna ohf.
Dælurnar skulu uppfylla kröfur sem settar eru
fram í útboðsgögnum ORIK-2016-10.
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2016-10- Vífilstaðir pumping station,
útgefnum í september 2016“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
frá og með þriðjudeginum 20.09.2016
á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
frá og með þriðjudeginum 20.09.2016
á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur,
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
06.10.2016 kl. 11:30.

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur
sef., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
06.10.2016 kl. 11:00.

ORIK-2016-09

ORIK-2016-10

17.09.2016

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita
Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

17.09.2016

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir umsóknum ráðgjafa um að fá að taka þátt í lokuðu
útboði eftirlits á:

Skóli, menningarhús, bókasafn og
sundlaug 2. áfangi Nýbygging Eftirlit
– Forval nr. 13789.
Heildarverkið samanstendur af bygginginu sem er á tveimur
hæðum og liggur meðfram Úlfarsbraut og myndar keðju
byggingarhluta sem hýsa grunnskóla, menningarmiðstöð,
almenningsbókasafn, inni- og útisundlaug.
Forval þetta er vegna byggingu grunnskólans sem er 2. áfangi
byggingakeðjunnar. Skólinn er á tveimur hæðum með beint
aðgengi út frá þeim báðum. Á neðri hæð er leikskólahlutinn
(1.áfangi–lokið), tvær „kennslutvenndir“ fyrir fjóra yngstu
árgangana, frístundheimili, vinnuaðstaða leikskólakennara og
kennara yngstu nemenda ásamt hússtjórnarkennslustofu og
eldhúsi. Á efri hæðinni eru þrjár kennslutvenndir fyrir 5–10
bekk ásamt stjórnunarálmu. Þar eru einnig kennslustofur
sérgreina: smiðja og vísindastofa.
Forvalsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá
þriðjudeginum 20. september 2016 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, 1. hæð, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skila eigi síðar en: Kl. 10:00 miðvikudaginn
28. september 2016 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita
Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Bygging nr. 130.
Þakendurnýjun
og breytingar
Ríkiskaup fyrir
hönd
innanhúss.óska
Áfangi
1
Þjóðleikhússins
eftirnr.
tilboðum

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar
er óskað eftir tilboðum í verkið:

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

í eftirfarandi ljósbúnað:

ÚTBOÐ NR. 6061031

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, óskar
tilboðum
í framkvæmdir við þakendurnýjun og breytingar
• eftir
Hreyfiljós
Spot/Profile
innanhúss í byggingu nr. 130, sem er innan öryggissvæðis Kefla• Hreyfiljós Wash
víkurflugvallar. Um er að ræða innanhúsbreytingar í rýmum á 2.
• hæð
Fastljós
Wash
byggingarinnar,
nánar tiltekið í stjórnsal, eldhúsi, fundarsal,
• skrifstofum
Upphengjur
ofangreint
ogfyrir
salernum.
Um er að ræða breytingar á veggjum,
gólfum. loftum, hurðum og innréttingum. Gerðar eru breytingar á
raflögnum
og ávið
vatnslagna
- ogum
loftræsikerfum.
Lagt verður nýtt
Samið
verður
einn aðila
viðskipti þessi.
brunaslöngukerfi á bæði 1. og 2. hæð byggingarinnar. Utanhúss
er um að
ræða endurnýjun
á einangrun
og þakdúk auk
Nánari
upplýsingar
má finna
í útboðsgögnum,
semnauðsynverða
legra múrviðgerða á steyptu þakyfirborði byggingarinnar. Bygging
aðgengileg
á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
nr. 130 er stjórnstöð samþætts loftvarnakerfis NATO hér á landi
miðvikudaginn
18. nóvember nk.
og er um 2.800 m2 á þremur hæðum og byggt sem öryggis- og
varnarmannvirki og inniheldur viðkvæma starfsemi og búnað.
Tilboðum
skalum
skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni
7c, 105 og
Fara þarf inn
vaktað
hlið til þess að
komast á verkstað
Reykjavík
þar sem
þau verða
2015,inn
skulu starfsmenn
verktaka
hafa opnuð
öryggis-22.
og desember
aðgangsheimild
á vinnusvæðið
og fylgja öryggiskröfum
Landhelgisgæslu
Íslands,
kl.
14.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum
sem þess óska.
Isavia og þeim reglum sem gilda á öryggis- og varnarsvæðum.
Bakgrunnskoðunar verður krafist af verktaka og öllum starfsmönnum
sem 7c,
koma105
að verkinu
og einnig af undirverktökum. Allir
Borgartúni
Reykjavík
starfsmenn verktaka þurfa að fylla út trúnaðaryfirlýsingarform og
Sími 530 1400
mæta á kynningu í öryggismálum vegna byggingar 130.
www.rikiskaup.is
Tilboðsskrá
með öllum magntölum fylgir með útboðsgögnum.
Vettvangsskoðun verður haldin fimmtudaginn 22. september 2016
kl 9-10 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu innanhúss skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. janúar
2017 fyrir utan brunaslöngukerfisins sem skal vera að fullu lokið
eigi síðar en 28. febrúar 2017.
Verkinu utanhúss skal vera að fullu lokið eigi síðar en 2 júní 2017.
Útboðsgögn verða til afhendingar hjá Framkvæmdasýslu ríkisins,
Borgartúni 7A, 105 Reykjavík frá og með hádegi þriðjudaginn
20. september 2016.
Tilboðin verða opnuð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins þriðjudaginn
4. október 2016 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug
2. áfangi Nýbygging – Útboð nr. 13786.

Útboð

Verkið felst í jarðvinnu, uppsteypu og fullnaðarfrágangi
utanhúss á nýrri 5.194 m2 grunnskólabyggingu. Grunnskólinn er 2. áfangi í byggingakeðju sem liggur meðfram
Úlfarsbraut. Grunnskólinn er austan við núverandi
leikskólabyggingu sem er 1. áfangi byggingakeðjunnar.

Útsýnispallar við Brimketil
Reykjanes Geopark óskar eftir tilboðum í verkið
Útsýnispallar við Brimketil. Um er að ræða
uppsetningu á stiga, útsýnis- og göngupöllum
úr stálbitum, með trefjaplastgólfi við Brimketil á
Reykjanesi.
Helstu magntölur eru:
• Burðargrind úr stáli IPE140
• Burðargrind úr stáli UNP140
• Burðargrind úr stáli UNP120
• Plastristar í gólfi

51 m
55 m
49 m
110 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá
og með 19. september nk. Þeir sem hyggjast
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við
Ármann Halldórsson, sviðsstjóra skipulags- og
umhverfissviðs hjá Grindavíkurbæ, á netfangið
armann@grindavik.is og gefa upp nafn,
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið
útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til:
Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240
Grindavík fyrir kl 10:00 þann 3. október
nk. þar sem tilboð verða opnuð að viðstöddum
bjóðendum sem þess óska.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
Gröftur

6.000 m3

Fyllingar

6.000 m3

Lagnir í jörð

1.500 m

Loftræsistokkar í jörð

20.700 m2

Mótafletir

90 m

Steypa

4.000 m2

Bendistál

520 tonn

Holplötur

860 m2

Stálvirki

4 tonn

Rör í steypu plastpípur

2.700 m

Uppgröftur fyrir sökklum, flutningur innan lóðar

2.750 m3

Uppgröftur fyrir sökklum, brottakstur

750 m3

Fylling innan sökkla, aðkeyrt efni

850 m3

Fylling innan sökkla, endurnýtt efni

2.000 m3

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá kl. 15.00
þriðjudaginn 20. september 2016 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð, 105 Reykjavík.
Opnun tilboða: Kl. 10:00, fimmtudaginn 6. október 2016,
í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Tilboðum skal skilað í
þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Innkaupadeild
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Ertu að leita að talent?
Talent er nútímaleg ráðninga- og ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega þjónustu.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

Að ráða í störf er krefjandi viðfangsefni þar sem vönduð úrvinnsla upplýsinga um starfið og
umsækjandann eru lykilatriði.
Mannauðurinn er lykilauðlind flestra fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem huga vel og faglega að
mannauðsmálum sínum skara oftar en ekki fram úr. Við kappkostum við að veita fyrsta flokks
ráðgjöf og þjónustu í þessum málum.
Við höfum:

•
•
•
•
•

www.hagvangur.is

Reynslu og menntun
Öflugan gagnagrunn
Gott tengslanet
Þolinmæði
Auga fyrir hæfileikum

lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is | s: 552-1600

Hafðu samband og við finnum starfsmanninn fyrir þig

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS AÐ SKYGGNISBRAUT 30, Í ÚLFARSÁRDAL,
LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ 15:30 TIL 16:00
Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi Reykjavíkurborgar. Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru
náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskóla, grunnskóla,
frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu Fram. Við Úlfarsá mun á vegum Reykjavíkurborgar rísa glæsilegt mannvirki sem
verður menningarmiðja Grafarholts og Úlfarsárdals. Það mun hýsa leikskóla, grunnskóla, frístundir, menningarmiðstöð, almenningsbókasafn, sundlaug og íþróttahús.

Skyggnisbraut 30, er til afhendingar við kaupsamning.
3ja herb. íbúðir verð frá 37,9 milj.
2ja herb. íbúðir verð frá 32,4 milj.
Mögileiki á viðbótarláni og vaxtalausum eftirstöðvum.
Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.
Vandaðar innréttingar, gólfefni og uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum.
Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.
Heiðar lögg. fast. verður á staðnum og sýnir áhugasömum, s: 693-3356 / heidar@valholl.is

Valhöll fasteignasala
Síðumúla 27
Sími: 588-4477

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

IÐ

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Lögfræðingur /
lögg. fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Landmark leiðir þig heim!

S

OP

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

AUStURKÓR 31 – 203 KÓp

MELAbRAUt 34 – 170 SELtJARNARNES

- Nýleg 4ra herb. 114.3 fm íbúð á efri hæð
- Sérinngangur og suður-svalir
- Tvær geymslur / þvottaherb., innan íbúðar
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi
- Rúmgóð stofa/borðstofa
GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 43.9 millj.

Einstök 3ja-4ra herbergja 125 fm. mikið endurnýjuð eign við Melabraut 34 á Seltjarnarnesi.
Sjávarútsýni úr stofu og eldhúsi. Hús nýlega klætt að utan og nýlegir gluggar. Bílskúr og 3 stæði á
lóð. Nýlegar innréttingar, hurðir og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Bílskúr.

OpIÐ HÚS SUNNUdAG 18.SEpt KL.16:00-16:30

Hafðu samband

OpIÐ HÚS MáNUdAGINN 19. SEptEMbER KL 17:30-18:00

V. 49,9 millj.

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

IÐ

OP

Hafðu samband

SVEINN EYLANd

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

MáNAtÚN 3 – 105 RVK.

KLAppARStÍGUR 14 - 101 RVK.

Virkilega vönduð 143,5 fm fullbúin íbúð á jarðhæð með stórum palli og 2 stæðum í bílageymslu í
nýlegu lyftuhúsi. Vandaðar Brúnásinnréttingar- Aukin lofthæð,- Sérinngangur –
Sér 70 fm. afgirt sólarverönd. Húsvörður í húsinu - vönduð lýsing- háhraðainternet.gervihnattasjónvarp.- mynddyrasími.
Hafðu samband

3 herb. 89,1 fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi við Klapparstíg.
Stofa og eldhús í alrými með fallegum bogadregnum gluggum.
2 svefnherbergi með parketi og skápum.
Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Hafðu samband

OpIÐ HÚS MáNUdAGINN 19. SEptEMbER KL. 18:30-19:00

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

V. 59,7 millj.

IÐ
OP

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

V. 55 millj.

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784

N

ÚS

H

IÐ

K
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dRANGAKÓR 2 – 203 KÓp

OpIÐ HÚS SUNNUd. 18. SEpt KL. 16:00 – 16:30.

- Glæsilegt 275 fm einbýlishús með aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Vandað hús og
smekklega innréttað. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í aðalíbúð. Einfalt að hafa
innangengt úr aukaíbúð. Lýsing frá Lúmex. Frábært fjölskylduhverfi.
Hafðu samband
Skóla, leikskólar og íþróttaaðstaða í göngufæri.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
V. 97,9 millj
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

LAUGAVEGUR / HVERFISGAtA - 101 RVK.

- Virkilega gott 142,2 fm. 5-6 herbergja raðhús.
- Frábærlega staðsett bakhús við Laugaveg, en eignin er skráð á Hverfisgötu 56. Stórar suðursvalir.
- 3 rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á að bæta við einu við.
V. 59,9 millj.

OpIÐ HÚS SUNNUdAGINN 18. SEptEMbER KL 15:00-16:00

Hafðu samband

þÓRARINN tHORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

U
OÐ
K
S

KRÍUáS 13 – 221 HFJ

- Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli.
- Afgirt verönd út frá stofu. Endaíbúð.
- Frábært fjölskylduhverfi. Göngufæri í skóla og leikskóla
V. 35,5 millj

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

VEStURVALLAGAtA - 101 RVK

Einstaklega glæsileg 80,1 fm. 3-4 herbergja íbúð á 3. hæð í þríbýli. Eignin hefur fengið afar gott
viðhald síðustu ár, sprunguviðgert og málað 2013 og sameign máluð og skipt um teppi 2014. Eignin
er byggð 1999, þá var þessari hæð bætt við upprunlegu eignina. Frábært útsýni. Afar vandaðar og
sérsmíðaðar innréttingar. Mikil lofthæð í hluta íbúðar. Sameign afar snyrtileg
V. 39,9 millj.

Hafðu samband

þÓRARINN tHORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

GAME OF THRONES

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

PETER DINKLAGE

KIT HARRINGTON

EMILIA CLARKE

LEANA HEADY

MAISE WILLAMS

MAX VON SYDOW

AUKALEIKARI / DRAMA

BETTER CALL SAUL

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

BETTER CALL SAUL

BETTER CALL SAUL

BOB ODENKIRK

JONATHAN BANKS

AÐALLEIKARI / DRAMA

VEEP

AUKALEIKARI / DRAMA

TRANSPARENT

AUKALEIKARI / DRAMA

TRANSPARENT

BESTA HANDRIT / GRÍN

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

THE BIG BANG
THEORY

THE BIG BANG
THEORY

LAURIE METCALF

BOB NEWHART

CHRISTINE BARANSKI

SILCON VALLEY

SILICON VALLEY

GESTALEIKKONA / GRÍN

GESTALEIKARI / GRÍN

SILCON VALLEY

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

ALL THE WAY

AÐALLEIKARI / SJÓNVARPSMYND

BRYAN CRANSTON

PROJECT RUNWAY

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

AÐALLEIKARI / GRÍN

THOMAS MIDDLEDITCH

VICE

BESTU HEIMILDARÞÆTTIR

LIP SYNC BATTLE

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

AÐALLEIKARI / GRÍN

JEFFREY TAMBOR

THE BIG BANG
THEORY

GESTALEIKKONA / GRÍN

BESTA HANDRIT / GRÍN

MOM

AUKALEIKKONA / GRÍN

AUKALEIKKONA / DRAMA

VEEP

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

TRANSPARENT

AUKALEIKKONA / GRÍN

GABY HOFFMANN

GETTING ON

AUKALEIKKONA / DRAMA

VEEP

AÐALLEIKKONA / GRÍN

JULIA LOUIS-DREYFUSS

TRANSPARENT

AUKALEIKKONA / GRÍN

JUDITH LIGHT

GETTING ON

AÐALLEIKKONA / GRÍN

AUKALEIKKONA / GRÍN

EMPIRE

THE LAST MAN
ON EARTH

LAURIE METCALF

AÐALLEIKKONA / DRAMA

TARAJI P. HENSON

SHAMELESS

AÐALLEIKARI / GRÍN

NIECY NASH

TONY HALE

VEEP

AUKALEIKARI / GRÍN

MATT WALSH

TRANSPARENT

TRANSPARENT

MELORA HARDIN

BRADLEY WHITFORD

THE AMERICANS

THE AMERICANS

GESTALEIKKONA / GRÍN

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

AMERICAN
HORROR STORY

GESTALEIKARI / GRÍN

REAL TIME
WITH BILL MAHER

AMERICAN IDOL

LITTLE BIG SHOTS

PROJECT RUNWAY

RYAN SEACREST

STEVE HARVEY

HEIDI KLUM / TIM GUNN

BESTI SPJALLÞÁTTUR

BESTU KYNNAR

SUPERBOWL 50

HALFTIME SHOW
BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

TRANSPARENT

GESTALEIKKONA / GRÍN

MELORA HARDIN

THE AMERICANS

BESTA SJÓNVARPSMYND

LAST WEEK TONIGHT
WITH JOHN OLIVER

KERI RUSSELL

CONFIRMATION

SARAH PAULSON

BESTI SPJALLÞÁTTUR

HOMELAND

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

VEEP

AUKALEIKKONA / GRÍN

ANNA CHLUMSKY

AMERICAN
HORROR STORY

CATASTROPHE

BESTA HANDRIT / GRÍN

KATHY BATES

BESTA HANDRIT / DRAMA

AÐALLEIKKONA / DRAMA

AUKALEIKKONA / MINISERÍA

WILL FORTE

GAME OF THRONES

AÐALLEIKARI / DRAMA

MATTHEW RHYS

AUKALEIKKONA / MINISERÍA

WILLIAM H. MACY

BESTI KYNNIR

VEEP

AUKALEIKARI / GRÍN

GESTALEIKARI / DRAMA

AÐALLEIKARI / GRÍN

ALLISON JANNEY

BESTI KYNNIR

AUKALEIKKONA / DRAMA

BECOMING
MIKE NICHOLS

BESTA HEIMILDARMYND

VEEP

GESTALEIKARI / GRÍN

PETER MACNICOL

MODERN FAMILY

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

THE AMERICANS

GESTALEIKKONA / DRAMA

MARGO MARTINDALE

CONFIRMATION

AÐALLEIKKONA / SJÓNVARPSMYND

KERRY WASHINGTON

PROJECT
GREENLIGHT

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

LEMONADE

BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

BEYONCÉ KNOWLES

ÞÆTTIR 365 FENGU

176 TILNEFNINGAR TIL
VERÐLAUNANNA 2016
KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á STOD2.IS EÐA Í SÍMA 1817

HOMELAND

AÐALLEIKKONA / DRAMA

CLAIRE DANES

VEEP

GESTALEIKARI / GRÍN

MARTIN MULL

MODERN FAMILY
AUKALEIKARI / GRÍN

TY BURRELL

THE AMERICANS

BESTA HANDRIT / DRAMA

ALL THE WAY

BESTA SJÓNVARPSMYND

THE AMAZING RACE

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

