
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Sérfræðingur í ráðningum
Intellecta var stofnað árið 2000. 
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með 
stjórnendum við að bæta rekstur og auka 
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt 
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur 
megin sviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf, 
ráðningar og rannsóknir.

Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og 
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn 
notum við í samvinnu við viðskiptavini til að 
móta hugmyndir sem skipta máli og þróa og 
innleiða lausnir sem skila árangri.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)  og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. október. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Nýi ráðgjafinn þarf að: 

Hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynslu í mannauðsmálum, hafa þekkingu og reynslu af 
þjónustu- og markaðsstörfum, vera jákvæður og nákvæmur, búa yfir frumkvæði og geta lokið 
verkefnum innan settra tímamarka og að sjálfsögðu vera mjög góður í íslensku og ensku.

Við viljum að nýr ráðgjafi taki virkan þátt í: 

Samskiptum við viðskiptavini, rýni og mati á umsóknum, undirbúningi viðtala og verkefna, öflun 
verkefna, samningu greinargerða vegna ráðninga og sé fær í notkun upplýsingatæknikerfa.

Vegna aukinna verkefna á sviði ráðninga í sérfræði- og stjórnunarstörf leitum við 
að vel tengdum, sjálfstæðum og árangursdrifnum einstaklingum sem geta hraðað 
vegferð viðskiptavina okkar að bættum árangri.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Til þess að leysa erfiðustu vandamálin 
þurfum við besta fólkið.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. 

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

F L U G V A L L A R S T A R F S M E N N  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Helstu verkefni eru eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, eftirlit og 
viðhald á vélbúnaði og tækjum, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna, 
björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald flugvallar og umhverfis hans og ýmis 
tækjavinna. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur:
•  Aukin ökuréttindi
•  Stóra vinnuvélaprófið er kostur
•  Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg
•  Reynsla af slökkvistörfum er kostur
•  Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur, t.d. bifvélavirki/vélvirki 
    eða önnur iðnmenntun

Umsækjendur þurfa að gangast undir læknisskoðun og þolpróf. Isavia mun  
sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

STA R F S STÖ Ð :
KE F LAVÍK U RFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
13.  OKTÓBER 2016

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

Maren hefur starfað við uppbyggingu  
á Keflavíkurflugvelli í tvö ár. Hún er hluti 
af góðu ferðalagi.
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Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls  
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.
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SECURITY AND DETECTION GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu 
Security and Detection Guard lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2016.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for the position of  Security and Detection Guard. 

The closing date for this postion is October 7, 2016. 
Application forms and further information can be found on the  

Embassy’s home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

VILTU KOMA Í 
LANDSPÍTALAHÓPINN?
Landspítali auglýsir m.a. eftirtalin störf laus til umsóknar:

• Yfirlæknir barna- og unglingageðdeildar (BUGL)

• Deildarlæknir á Barnaspítala Hringsins

• Starfsnám deildarlækna í geðlækningum

• Hjúkrunarfræðingar – nám í skurðhjúkrun

• Hjúkrunarfræðingur á skilunardeild 

• Ljósmóðir – dagvinnustarf á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningar

• Námsstaða ljósmóður á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningu

• Launað starfsnám í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði

• Skrifstofustjóri/sérgreinaritari í innkirtla - og efnaskiptalækningum

Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu  
og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér. 

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.

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU

 • eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit á 
  Vesturlandi

 • eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit á 
  Suðurnesjum

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Frístundaleiðbeinendur í frístundaklúbb

· Starfsfólk í ungmennahúsið Molann

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari / sérkennari í leikskólann   
 Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Matráður í Snælandsskóla

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Frekari upplýsingar veitir Bryndís Gísladóttir sölustjóri bryndis@netgiro.is

Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@netgiro.is

Miklir söluhæfileikar
Rík hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Reynsla af sölustörfum kostur

Við leitum að besta sölumanni landsins sem er líka skemmtilegur, með góða útgeislun 
og frábær í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og hafa 
öguð vinnubrögð. Sölumaður sinnir sölu og þjónustu til fyrirtækja ásamt ráðgjöf í 
tengslum við sölu og markaðssetningu. Í boði er mjög gott starfsumhverfi á 
metnaðarfullum vinnustað þar sem ríflega 30 manns mynda öflugt teymi og 
einstaklega gott starfsmannafélag.

Netgíró er ungt fjármálatæknifyrirtæki sem hefur það markmiði að bjóða neytendum á Íslandi einfaldan, 
öruggan og þægilegan greiðslumáta sem hægt er að nota í verslunum og á netinu.

Hæfniskröfur

Netgíró óskar eftir að ráða sölumann á fyrirtækjasvið

Ert þú besti sölumaður Íslands/Evrópu/heims?

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Samtök fjármálafyrirtækja

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Samtök fjármálafyrirtækja er 
málsvari fjármálafyrirtækja 
í hagsmunamálum þeirra. 
Markmið samtakanna er að 
stuðla að samkeppnishæfum 
starfsskilyrðum íslenskra 
fjármálafyrirtækja. Að taka þátt 
í erlendu hagsmunasamstarfi 
fjármálafyrirtækja og 
auka skilning á mikilvægi 
fjármálafyrirtækja fyrir 
íslenskan efnahag. 
Eitt af megin verkefnum SFF 
er að styðja aðildarfélög 
sín í að byggja upp traust á 
fjármálakerfinu. 
SFF tekur virkan þátt 
í hagsmunagæslu á 
alþjóðavettvangi en samtökin 
eiga aðild að bæði Evrópsku 
bankasamtökunum (EBF) 
og Samökum evrópskra 
tryggingafélaga (CEA).

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3779 

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi.
Þekking á íslensku atvinnulífi og hagfræðileg innsýn í 
þjóðmálaumræðu.
Stefnumiðuð hugsun.
Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og hópa.
Gildismat sem samrýmist siðferðisviðmiðum SFF.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

10. október 

Starfssvið
Stefnumótun og  innleiðingu stefnu í samvinnu við stjórn.
Ábyrgð á rekstri skrifstofu.
Skipulag stjórnarfunda í samvinnu við stjórnarformann.
Regluleg samskipti við hagaðila.

Samtök fjámálafyrirtækja óska eftir umsóknum í starf framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er málsvari fjármálafyrirtækja 
í hagsmunamálum þeirra, er talsmaður SFF við fjölmiðla og opinbera aðila og tekur þátt í að vinna að hagsmunamálum og 
þróa starfskilyrði fjármálafyrirtækja. Á þennan hátt gefst viðkomandi tækifæri til að fá yfirsýn yfir íslenskt atvinnulíf og 
samfélag.
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Þjónar þú með glæsibrag?

Gallery Restaurant leitar að aðstoðarfólki í sal og 
faglærðum þjónum til að skapa ógleymanlegar minningar 

fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur séu með 
reynslu af veitingastörfum og hlýlega framkomu.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. 

Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á  
umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Dynjandi óskar eftir að ráða 
sölumann í verslun
Starfssvið:
• Kynning, sala og almenn afgreiðslustörf
• Símsvörun
• Vöruáfylling
• Söluuppgjör
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, heiðarleiki, háttvísi og snyrtimennska
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af sölu til fyrirtækja
• Góð ensku- og tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. okt. nk.
Verslunin er opin frá kl. 8 til 17 virka daga. 

Dynjandi ehf., stofnað 1954, er brautryðjandi á sviði öryggismála á vinnustöðum og hefur 
áratugareynsla og sérþekking aflað fyrirtækinu trausts meðal viðskiptavina og annars fagfólks. 
Viðurkenndur öryggisbúnaður, persónuhlífar og vinnufatnaður fyrir starfsfólk í íslensku atvinnulífi 
er meðal þess sem fyrirtækið hefur sérhæft sig í að bjóða.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Menntunar- og hæfnikröfur: 
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 
hugbúnaðarverkfræði
Þekking á og reynsla af eftirfarandi:
• C#, .NET
• HTML, CSS (LESS, SASS)
• JavaScript, Angular 1.x
• Git útgáfustýringu
• CI/CD útgáfuferlum

Reynsla af eftirfarandi er kostur:
• Vefþróunartólum á borð við npm og webpack
• Sjálfvirkum prófunum
• Oracle / SQL Server

> Full Stack Web Developer / Alhliða vefforritari

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru 
umsækjendur beðnir um að skila þar inn ítarlegri ferilskrá ásamt 
greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni 
og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Kristinsson, 
forstöðumaður hugbúnaðardeildar Samskipa í 
haukur.kristinsson@samskip.com 

Samskip leita að lausnamiðuðum alhliða vefforritara til starfa í hugbúnaðardeild fyrirtækisins. 
Starfið felur í sér daglega þjónustu, viðhald og breytingar á hugbúnaðarkerfum fyrirtækisins ásamt 
þróun á nýjum veflausnum.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. 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 markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Eiginleikar:
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til   

að starfa í hóp
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 

sjálfstætt 
• Að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjustu 

strauma og stefnur í vefþróun



OLÍS ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA 
Á DALVÍK

Helstu verkefni

• Daglegur rekstur stöðvarinnar

• Umsjón með Grill 66

• Innkaup og birgðahald

• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

Hæfni og þekking

• Reynsla af verslunarstörfum 

 og stjórnun er æskileg

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda 

á shh@olis.is fyrir mánudaginn 

10. október. Nánari upplýsingar 

má nálgast á sama netfangi.Frábær stjórnandi
óskast á Dalvík

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning 

til náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, 

snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
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Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. 
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur 

matvæli og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta 
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að 

hágæða þjónustu vísri.

HEFUR ÞÚ 
BRENNANDI 
ÁHUGA Á  
KAFFI?
 
Ölgerðin leitar að duglegum  
og jákvæðum starfsmanni til  
að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi  
og viðgerðum á kaffivélum.
Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum 
í kaffi með vörumerki eins og i l ly, Gevalia, Piazza 
Doro, Café Noir og fleira.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Viðhald og viðgerðir á kaffivélum

• Önnur ti lfal landi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Þjónustulund, laghenti og stundvísi

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Tölvuþekking og bílpróf

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Um 100% starf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.  
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:  
umsokn.olgerdin.is

STARFSSVIÐ:
n Leiðtogi öryggismála með ábyrgð á ferlum er 

snúa að öryggi starfsmanna 
n Vinna að úrbótum og forvörnum varðandi öryggi 

á vinnustað
n Halda utan um starf öryggisnefndar og viðhalda 

öryggishandbók
n Gerð þjálfunar- og fræðsluefnis og miðlun 

upplýsinga um öryggismál til starfsmanna
n Halda utan um atvikaskráningu og hafa umsjón 

með rannsóknum vegna atvika og slysa
n Ábyrgð á áhættugreiningum og áhættustýringu
n Viðhalda öflugri öryggismenningu hjá félaginu
n Sjá um samskipti við eftirlitsaðila

HÆFNISKRÖFUR:
n Menntun sem nýtist í starfi
n Reynsla af stjórnun, gæðamálum og/eða 

öryggismálum
n Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
n Faglegur metnaður og skipulagshæfni
n Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að 

tjá sig í ræðu og riti
n Heiðarleiki og góð samskiptahæfni

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Viktor J. Vigfússon I viktorv@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef 
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar 
en 13. október 2016.
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ÖRYGGISSTJÓRI

Icelandair Technical Services (ITS) leitar að öflugum liðsmanni með brennandi áhuga á 
öryggismálum. Starfið felur í sér umsjón með því sem lýtur að öryggi starfsmanna á vinnustað 
í viðhaldsskýli félagsins á Keflavíkurflugvelli.

Upplýsingar um störfin veitir
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is 
hjá Talent í síma 552-1600. 

Umsókn óskast fyllt út á 
www.talent.is og henni þarf 
að fylgja starfsferilsskrá.

Umsóknarfrestur er til og 
með  11. október nk. 

Aðstoðardeildarstjóri bókhalds- og 
launadeildar og launafulltrúi

Aðstoðardeildarstjóri 
bókhalds- og launadeildar

Launafulltrúi

Hæfniskröfur: 

• Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Minnst 5 ára reynslu af uppgjörsmálum
• Góða reynsla af bókhalds- og launamálum
• Mjög góð Excel kunnátta
• Talnagleggni
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Hæfniskröfur: 

• Góð reynsla af launavinnslu
• Góð Excel kunnátta
• Þekking á H-launum og Vinnustund mikill kostur
• Nákvæmni og þolinmæði
• Mjög góð samskiptahæfni

Hrafnista óskar eftir að ráða aðstoðardeildarstjóra bókhalds- og launadeildar ásamt launafulltrúa til 
starfa.  Í bókhalds- og launadeild starfa 9 starfsmenn.  Ef þú ert orðin þreytt/ur á yfirvinnunni gæti 
 þetta verið rétta starfið fyrir þig.  Starfsandinn er mjög góður og alltaf gaman í vinnunni.  

Vinnutíminn frá kl. 8/9 til kl. 16/17. 

Viltu starfa hjá fjölskylduvænum vinnustað?

  www.talent.is  |  talent@talent.isbryndis@talent.islind@talent.is
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Starfssvið:

• Yfirumsjón með þjónustu og samskiptum við viðskiptavini

• Dagleg verkstjórn og skipulagning ferla 

• Eftirfylgni og umsjón þjónustusamninga

• Stefnumótun og áætlunargerð

• Önnur tilfallandi verkefni innan tæknisviðs

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, tæknimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi 

• Stjórnunarreynsla

• Þekking á rekstri í upplýsingatækni og þjónustu

• Færni í samskiptum og góðir leiðtogahæfileikar

• Reynsla, þekking og áhugi á hugbúnaði og tækni nauðsyn

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð 

• Þjónustulund, reglusemi og jákvætt hugarfar

• Microsoft, ITIL vottanir kostur

Þjónustustjóri

Optima óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna starfi þjónustustjóra fyrirtækisins. Þjónustustjóri leiðir sterkan hóp 9 
starfsmanna á tæknisviði Optima með fagmennsku og góða þjónustu að leiðarljósi.  
Í boði er krefjandi og skemmtilegt  starf í síbreytilegu umhverfi þar sem tekist er á við fjölbreytt viðskiptatækifæri,  flókin tæki og hugbúnað. Starfið felur í sér námskeið 
bæði hér á landi sem og erlendis.

Stofnað 1953

Umsóknarfrestur er til og með 16. október nk. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 
Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: thag@optima.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 17. október 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið:

• Stýra daglegum rekstri fyrirtækisins og gæta jafnvægis milli

 samfélagslegra, fjárhagslegra og umhverfi slegra sjónarmiða.

•  Hrinda í framkvæmd stefnu fyrirtækisins og framtíðarsýn.

• Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, áhættustýringu, 

 gæðastjórnun, fjármálastjórnun, og þekkingar- og

  starfsmannastjórnun.

•  Ábyrgð á framkvæmdum á vegum ON og öryggismálum

  starfsmanna.

•  Ábyrgð á góðum samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn,

  samstarfsfólk innan Orkuveitusamstæðunnar og aðra

  hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi .

•  Leiðtoga- og stjórnunarhæfi leikar auk færni í að móta

 og innleiða framtíðarsýn.

•  Hæfni í að styðja öfl ugan hóp samstarfsmanna til ábyrgðar

 og nýta hæfi leika allra starfsmanna með samráði og 

 upplýsingafl æði.

•  Samskipta- og tjáskiptahæfi leikar, greiningarhæfni, 

 metnaður, frumkvæði og heilindi.

•  Reynsla úr yfi rstjórn í stóru fyrirtæki eða stofnun er mjög 

 æskileg.

•  Þekking á umhverfi smálum og nýtingu náttúruauðlinda er

 æskileg.

Orka náttúrunnar auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Leitað er að reyndum stjórnanda og leiðtoga sem 

hefur eldmóð og áhuga á að leiða spennandi fyrirtæki inn í nýja tíma.

Orka náttúrunnar er 
dótturfyrirtæki Orkuveitu 
Reykjavíkur og framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna sem og heitt 
vatn fyrir höfuðborgarsvæðið. 
Starfsmenn eru 65 talsins og 

ársvelta er um 16 milljarðar 
króna.

Framkvæmdastjóri

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri gegnum 

netfangið starf@on.is.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfi ð.
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Veislan veitingaeldhús  
óskar eftir:

Starfsmann í smurbrauð 
100% starf, þarf að hafa 
þekkingu á smurbrauði 
eða matseld, íslensku kunnátta nauðsynleg.

Einnig starfsmann í uppvask 100% starf.

Sendið tölvupóst á arny@veislan.is

Veislan veitingaeldhús á Seltjarnarnesi 
óskar eftir að ráða:

• Matreiðslumann sem fyrst í framtíðarstarf.  
 Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel     
 þriðja hver.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
 100% starf dagvinna frá 9-17.  Óskast sem fyrst.  
 Framtíðarstarf

Matreiðslumaður og sölufulltrúi  
óskast sem fyrst

 Fáið endilega upplýsingar 
hjá okkur í síma 5612031

Eða sendið póst á arny@veislan.is

Ert þú brosmildi bókara-,  
sölufulltrúa-, snillingurinn  

sem við leitum að?

Starfssvið er m.a:
Reikningagerð, innheimta, dagssöluyfirlit/sölupantanir, mikil  
samskipti við viðskiptavini og starfsfólk, og sala (tilboðsgerð  
ásamt símsvörun).  
Leitað er eftir manneskju í 100% starf, með góða reynslu af bók-
haldskerfi, tölvukunnáttu, sölu, góða íslenskukunnáttu.
Unnið er í Tok bókhaldskerfi.

Veislan veisluþjónusta
Austurströnd 12/170 Seltjarnarnes  
sími 5612031 www.veislan.is 

Veislan er veisluþjónusta selur veitingar úr eldhúsi, smurbrauðsdeild 
 og handverksbakarí ásamt því að leigja sal og fleira. 
 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ferilskrá  
og umsókn á arny@veislan.is

Starfsfólk óskast

Vegna aukinna umsvifa  óskar Veislan eftir starfsfólki í hin 
ýmsu störf.

Okkur vantar
• Aðstoð í eldhús  100%
• Smurbrauð, /aukavinna
• Bílstjóra. 100%
• Þjóna í aukavinnu.

Sendið inn bréf á andrea@veislan.is eða í síma 8211030.

Þróunarstjóri

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa þróunarstjóra.  Meginmarkmið starfsins er að efla rannsóknir og þróunar starf 
innan Hafrannsóknastofnunar. Það verði gert með auknu samstarfi við innlendar og erlendar rannsókna stofnanir með sókn í 
rannsóknasjóði. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir forstjóra.

Helstu verkefni
•	 Kortlagning	helstu	rannsóknasjóða	innanlands	og	utan	á		
 rannsóknasviðum stofnunarinnar 
•	 Miðlun	upplýsinga	um	möguleika	til	aukinna	rannsókna		
 til sérfræðinga stofnunarinnar
•	 Auka	þátttöku	stofnunarinnar	í	rannsóknum
•	 Samstarf	við	aðrar	rannsóknastofnanir	og	háskóla
•	 Vinna	með	öðrum	rannsóknasviðum	stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Framhaldsmenntun	á	háskólastigi	á	fagsviðum	stofnunarinnar	
•	 Reynsla	af	rannsóknum,	þróunarverkefnum	og	öflun		 	
 rannsóknafjár
•	 Reynsla	og	þekking	af	sambærilegum	verkefnum	
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	góð	framkoma
•	 Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	æskileg	og	mjög	góð	kunnátta	í		
 ensku er nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is.  Merkt þróunarstjóri.  
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Kristín	Helgadóttir	mannauðsstjóri,	kristin.helgadottir@hafogvatn.is.	og	Sigurður	Guðjónsson,	forst-
jóri,	sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is	í	síma	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 rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldis-
stöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Sviðsstjóri á sviði fiskeldis

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sviðsstjóra á svið fiskeldis.  Meginmarkmið sviðsins er stefnumótun á mögu-
leikum fiskeldis hér á landi, meta rannsóknaþörf, stunda rannsóknir, þróun og veita ráðgjöf á sviði fiskeldis í samræmi við lög um 
stofnunina. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan undir forstjóra. 

Helstu verkefni
•	 Daglegur	rekstur	og	samræming	starfa	innan	sviðsins
•	 Hámörkun	afkasta	sviðsins	og	tryggja	gæði	rannsókna
•	 Stefnumótun	í	fiskeldi	á	Íslandi,	möguleikum	þess	og	áskorunum
•	 Umsjón	með	rannsóknum	á	fiskeldi,	möguleikum	og	þróun
•	 Vinna	með	öðrum	rannsóknasviðum	stofnunarinnar
•	 Ábyrgð	á	útgáfu	sviðsins	s.s.	skýrslum,	ritverkum	og	mælingum
•	 Þátttaka	í	framkvæmdastjórn

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Framhaldsmenntun	á	háskólastigi	á	fagsviðum	stofnunarinnar	
•	 Reynsla	af	stjórnun,	tilraunum	og	rannsóknum
•	 Reynsla	af	sambærilegum	verkefnum	
•	 Þekking	á	opinberri	stjórnsýslu
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is  merkt sviðstjóri fiskeldis. 
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Kristín	Helgadóttir	mannauðsstjóri,	kristin.helgadottir@hafogvatn.is	og	Sigurður	Guðjónsson,	 
forstjóri,	sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is	í	síma	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 rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldis-
stöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

.

ERT ÞÚ SÁ SEM VIÐ 
LEITUM AÐ?

 

HÆFNISKRÖFUR
      Menntun sem nýtist í starfi
      Reynsla af sölustörfum.
      Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
      Góð þekking á samfélagsmiðlum kostur.
      Góð íslensku og enskukunnátta nauðsynleg.
      Meiri tungumálakunnátta kostur.
      Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
      Þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
 
HELSTU VERKEFNI
      Almenn sölustörf.
      Samskipti við viðskiptavini.
      Uppfæra efni á samfélagsmiðlum.
      Uppfæra efni á vefsíðum hótelana.
      Önnur tilfallandi verkefni.
 

Við leitum að söludrifnum og hugmyndaríkum einstaklingi 
í söludeildina okkar. Um fjölbreytt starf er að ræða þar sem 
viðkomandi fær tækifæri á að takast á við ýmis verkefni.

Frestur til að sækja um er til 7. október 2016 og
sendist umsóknir ásamt ferilsskrá á geir@hotelcabin.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Stál og stansar, ehf. óska eftir að ráða  

öflugan sölumann til starfa. 

Stál og stansar er rótgróið fyrirtæki stofnað 1987 og er í 
stöðugum vexti. Um er að ræða sölu á varahlutum í jeppa, 
fólksbifreiðar og kerrur sem og bílalyftur og efnavörur. 
Starfssvið:  
•	 Sölumennska og afgreiðsla í verslun
•	 Vöruframsetning og áfylling
•	 Ýmis lagerstörf
Hæfniskröfur: 
•	 Reynsla af sölustörfum
•	 Þekking á bifreiðum
•	 Tölvu og enskukunnátta
•	 Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
•	 Góð samskiptahæfni
•	 Frumkvæði
•	 Hreint sakavottorð
Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir sendast á Jón 
Hólm á netfangið jon@stalogstansar.is. 

Stál og stansar ehf, Vagnhöfða 7, 110 Reykjavik, Sími 517 5000

Skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu  
skóla- og frístundasviðs

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er staða skrifstofustjóra leikskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar

Starfssvið skrifstofustjóra er m.a. að hafa forystu í fagmálum leikskóla, þ.e. þróun starfshátta og skólastarfs í samræmi við skóla- 
og frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Skrifstofustjóri stýrir leikskólahluta fagskrifstofu sviðsins, er næsti yfirmaður leikskólastjóra 
leikskóla Reykjavíkur og situr í framkvæmdastjórn sviðsins.
Skóla- og frístundasvið annast rekstur 64 leikskóla, 36 grunnskóla og 5  frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með 
daggæslu í heimahúsum.  Jafnframt heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita undir sviðið.

Helstu verkefni skrifstofustjóra eru:
• Fagleg forysta skólastarfs í leikskólum, frumkvæði að þróun 

þess, umbótum og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða.
• Stjórn og skipulag á starfsemi leikskólahluta fagskrifstofu og 

faglegt samstarf við skrifstofustjóra grunnskóla- og  
frístundamála.

• Þátttaka í stefnumótun í skóla- og frístundamálum í samvinnu 
við skóla- og frístundaráð ásamt framkvæmd og eftirfylgni 
með ákvörðunum ráðsins sem snúa að leikskólamálum.

• Þátttaka í starfs- og fjárhagsáætlunargerð sviðsins ásamt 
annarri áætlanagerð.

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur.
• Samstarf við opinbera aðila í skóla- og frístundamálum innan 

lands og utan.
 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Farsæl stjórnunarreynsla og reynsla af rekstri æskileg.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Góður árangur í að  leiða breytingar í stofnun og/eða  

menntakerfi.
• Leiðtogahæfileikar,  frumkvæði og metnaður til að ná árangri  

í starfi.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og kunnátta í  

norrænu máli er kostur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf leikskólakennara og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
til þess að gegna starfinu ásamt framtíðarsýn varðandi mikilvægustu umbæturnar í leikskólamálum í borginni.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október n.k.

Laun eru skv. ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, sími 4111111 og 6637500 
helgi.grimsson@reykjavik.is og Helga Jónsdóttir, helga.jonsdottir@capacent.is hjá Capacent.

ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

Smiðir og verkamenn óskast 
í okkar frábæra starfshóp!

Allir smiðir í uppmælingu

Mjög góð verkefnastaða næstu árin

Frábær starfsandi og starfsmannafélag

Fyrsta  okks starfsmannaaðstaða

Hafðu samband við okkur!

Sendu inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn

 

Ljósvirki ehf leitar að hressum og duglegum 
einstaklingum, konum jafnt sem körlum, til vinnu sem 
fyrst við ljósleiðarablástur, ljósleiðaratengingar og 
raflagnaverkefni. Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Góð laun í boði. 

Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kristjan@ljosvirki.is 



Byggingastjóri byggingaframkvæmda 

Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn aðila í byggingastjórn sem er tilbúin að takast á við 
krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild. Byggingastjóri er staðsettur á 
verkstað og hefur yfirumsjón verkþátta innan verk girðingar.

Helstu verkefni 
• Fagleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Undirbúningur og stjórnun verkefna
• Áætlanagerð, eftirfylgni og skýrslugerð
• Hönnunarrýni og samræming
• Kostnaðareftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði bygginga eða annarra mannvirkjaframkvæmda. Kostur en ekki krafa um
 menntun í byggingaverkfræði eða tæknifræði
• Mikil og farsæl starfsreynsla af byggingastjórnun byggingaframkvæmda
• Góð kunnátta á office pakkann og einnig önnur forrit við áætlanagerð
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 

Mannverk – Byggingastjóri
Óskum eftir öflugum og reynslumiklum aðila  
í byggingastjórn

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf.  
Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is 

Mannverk ehf | Hlíðasmári 12 201 Kópavogi | Sími 519 7100 | mannverk.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri (ragnhildur@mannverk.is) í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2016.

Starfsmaður í kjötborði 
 
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 
starfsmann til starfa í kjötborði Ferskra 
kjötvara í Hagkaup Garðabæ. Um fullt starf 
er að ræða.  
Umsóknareyðublöð liggja frammi á  
skrifstofu fyrirtækisins að Síðumúla 34  
í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar veitir Ari Arnarson í 
síma 414-6300 frá kl. 10:00 til 14:00 virka 
daga eða sendið umsókn og á netfangið 
ari@ferskar.is

Verkstjóri 
Ferskar kjötvörur  óska eftir að ráða verkstjóra 

til starfa í einni af deildum fyritækisins.

Umsóknarfrestur er til  25 júní

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík 

einnig er hægt að senda umsóknir á 
ingibjorn@ferskar.is.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn 
Sigurbergsson í síma 588-7580 eða 

660-6320  frá  kl. 9- 17:00 alla virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á 
heimsíðu þess www.ferskar.is.
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Kjötiðnaðarmaður

Matreiðslumaður
Við leitum að einstakling til að  

veita forstöðu einu glæsilegasta  
kjötborði landsins í Hagkaup Kringlu.

Umsóknarfrestur er til 5 okt. 
Áhugasamir sendið 

umsókn og ferilskrá á netfangið 
ingibjorn@ferskar.is

Hæfniskröfur
• Gilt atvinnuflugmannsskírteini 
• Gild blindflugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

 

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni  
• Afrit af flugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Nýtt afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuflugnáms
• Sundurliðun á flugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

    Umsóknir óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 8. október 2016

 

Norlandair auglýsir 
eftir flugmönnum 
til starfa með aðsetur á Akureyri 

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent of the States and
safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free
movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States. The Authority is based in Brussels and operates
independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members of 16 nationalities.  The
Authority is led by a College consisting of three members, each appointed for a period of four years
by the three participating EFTA States.

Role Description

The Authority is recruiting a Legal & Executive
Affairs (LEA) Officer with particular coordinating
duties towards Iceland to join the LEA Depart ment.

Within the Authority, LEA is responsible for 
providing legal advice and support with regard
to policy formulation, co-ordination and commu-
nication. The Department reviews all decisions
of the Authority and conducts litigation before
the EFTA Court and the Court of Justice of the
European Union. Day-to-day work covers all
aspects of EEA law including internal market,
competition and state aid law as well as the
implementation and application of EEA law in
Iceland, Liechtenstein and Norway.

For this post, we are looking for a lawyer who
will, in particular, be responsible for maintain-
ing an overview over the Authority’s Icelandic
cases and relevant legal and political develop-
ments in Iceland. They will use their in-depth

knowledge of the legal order, economy and
national administration of Iceland to guide the
Authority’s stance, as well as allowing it to
proactively engage with national counterparts to
ensure effective application of EEA law. 

The successful candidate will be fully involved
in the legal review and litigation roles common
to all the lawyers in the department, working in
close cooperation with case-handlers in other
departments of the Authority and with Members
of the College. The position presents a unique
opportunity to develop litigation skills with 
challenging and varied cases at the European
level, as well as occasionally in front of the
Icelandic courts. It should appeal in particular
to eloquent, dynamic and self-motivated lawyers
who enjoy analysing legal problems and
embrace the responsibility of conducting 
litigation while at the same time being interest-
ed in policy formulation and implementation at
both national and European level.

JOB REFERENCE 11/2016

Deadline for applications: 18 October 2016
Start date: March 2016 or earlier

Legal & Executive Affairs Officer 

For full details of this position and to
apply please visit:
https://jobs.eftasurv.int

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

	 	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Við	leitum	að	jákvæðum	og	drífandi	einstaklingi	
sem	er	tilbúinn	að	stýra	eldhúsi	í	leikskólanum	
Hjalla	í	Hafnarfirði.	Í	boði	er	áhugavert	og	
krefjandi	starf	fyrir	einstakling	með	metnað	
fyrir	matargerð	og	heilbrigðum	lífsstíl.		

Í	skólum	Hjallastefnunnar	er	mikið	lagt	upp	úr	
gæðum	og	hollustu	matar,	heilbrigði	og	
vellíðan.	Í	skólanum	eru	um	eitthundrað	og	
sextíu	börn	og	rúmlega	þrjátíu	starfsmenn.	
Ráðið	verður	í	stöðuna	sem	fyrst.									
				
Frekari	upplýsingar	fást	hjá		
skólastýru	Gróu	M.	Finnsdóttur	
í	síma	565	3060	eða	með	því	að		
senda	tölvupóst	í	netfangið	
hjalli@hjalli.is.			
	

Matreiðslumaður	
Hollusta	og	heilbrigði	í	leikskóla	
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Gatnahönnun og veitur
Hefur þú áhuga á að vinna við hönnun á götum og veitum og öðru sem snýr 
að þéttbýlistækni? Ef svo er getur verið að við séum að leita að þér. Við 
leitum eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til að starfa með fjölmennum 
og fjölbreyttum hópi sérfræðinga á sviði samgangna og veitna. Reynsla er 
æskileg en ekki nauðsynleg. 

Byggingareðlisfræði
Mannvit leitar eftir aðila sem hefur áhuga á öllu sem snýr að byggingar-
eðlisfræði, svo sem varma- og rakaflæði í byggingum, orkusparnaði, loft-
skiptum og innivistfræði bygginga og byggingarfræðilegum lausnum vegna 
þessa. Við leitum eftir verkfræðingi, tæknifræðingi, byggingarfræðingi eða 
arkitekt með góðan menntunargrunn á þessu sviði og almenna reynslu af 
hönnun, smíði eða eftirliti með framkvæmdum við húsbyggingar. 

Ástandsskoðanir og framkvæmdaeftirlit
Mannvit leitar að aðila til að annast úttektir, ástandsskoðanir húseigna 
og almennt eftirlit með framkvæmdum. Við leitum að reyndum iðnaðar-
manni, gjarnan húsasmið eða múrara en tæknifræðingar, iðnfræðingar, 
byggingarfræðingar eða verkfræðingar koma einnig til greina. Góð þekking 
á efnisfræði og almenn innsýn í byggingareðlisfræði er nauðsynleg ásamt 
reynslu af fjölbreyttum húsagerðum og byggingartækni. Réttindi sem 
byggingarstjóri eru æskileg ásamt hæfni til að setja upp vandaðar og læsi-
legar skýrslur á íslensku. 

Landmælingar
Mannvit leitar að reyndum mælingarmanni til útsetninga og almennra 
landmælinga. Ekki er gerð krafa um að viðkomandi sé tæknimenntaður. 
Þó er æskilegt að viðkomandi hafi sérfræðiþekkingu á öðru sviði en mæl-
ingum, sem nýst getur innan þekkingarfyrirtækis sem sinnir fjölbreyttum 
verkefnum. 

Rannsóknir
Mannvit rekur rannsóknarstofu sem sinnir fjölbreyttum þjónusturannsókn-
um fyrir byggingariðnaðinn. Við leitum eftir aðila með iðnmenntun, svo sem 
á sviði múrverks, húsasmíði eða stálsmíði til að sinna fjölbreyttum störfum 
á rannsóknarstofunni. Meðal annarra verkefna eru aðstoð við húsvörð og 
vatnamælingateymi Mannvits ásamt aðstoð við mælingar og eftirlit. Meira-
próf og lyftarapróf er æskilegt. 

Burðarvirki
Mannvit leitar að reyndum burðarvirkjahönnuði til að styrkja hóp burðar-
virkjahönnuða hjá fyrirtækinu. Á burðarþolssviði starfa um 25 starfsmenn  
sem vinna að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum, bæði innanlands 
og utan.  Óskað er eftir byggingarverkfræðingi með MSc. gráðu í hönnun 
burðarvirkja og reynslu af hönnun og umsjón verkefna á sviði burðarvirkja 
og burðarþols. 

Vatnsafl
Hefur þú áhuga á vatnsaflsvirkjunum, stíflumannvirkjum, straumfræði, 
orkunýtingu, kostnaðargreiningu og sjálfbærni?  Mannvit leitar að verk-
fræðingi, tæknifræðingi eða aðila sem hefur reynslu og áhuga á að vinna 
að þróun og hönnun vatnsaflsvirkjana. MSc. gráða í verkfræði er æskileg.

Tækniteiknun
Mannvit óskar eftir að ráða tækniteiknara til starfa. Um er að ræða fjöl-
breytt starf þar sem unnið er þvert á fagsvið (lagnir, loftræsting, burðarþol, 
rafmagn, vélbúnaður, jarðvarmi o.fl.). Viðkomandi þarf að hafa lokið námi í 
tækniteiknun og hafa góða þekkingu á Revit og AutoCad. Þekking á Inventor 
og MagiCad er einnig æskileg. Reynsla af sambærilegum störfum er æski-
leg og iðnmenntun er kostur. 

Raflagnahönnun
Mannvit leitar að rafmagnstæknifræðingi eða rafmagnsverkfræðingi til 
að starfa við ráðgjöf, hönnun og eftirlit með uppsetningu raflagnakerfa 
fyrir byggingar. Um er að ræða hönnun á lýsingarkerfum, 400V kerfum og 
smáspennukerfi. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg og menntun 
í rafvirkjun er kostur. 

Lýsingarhönnun
Mannvit óskar eftir að ráða lýsingarhönnuð (rafmagnstæknifræðing 
eða verkfræðing) til að sinna verkefnum á sviði hönnunar og ráðgjafar í 
lýsingartækni. Viðkomandi veitir einnig ráðgjöf um val á lýsingarbúnaði, 
ljósastýrikerfum og forritun ljósastýrikerfa. Reynsla af lýsingarverkefnum 
og raflagnahönnun er áskilin. 

Sterkstraumshönnun
Mannvit leitar eftir rafmagnsverkfræðingi eða rafmagnstæknifræðingi 
til að sinna ráðgjöf, hönnun og eftirliti með uppsetningu lágspennu- og 
millispennukerfa í iðnaði og raforkugeiranum. Meðal annarra verkefna eru 
kerfishönnun dreifikerfa, gerð útboðsgagna og innkaup. Reynsla er æskileg 
en ekki nauðsynleg. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, upplýs-
ingatækni umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og 
heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki 
landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur verk-
fræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum 
sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verð-
ur best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Umsóknarfestur er til og með 10. október 2016. 

Sótt er um á www.mannvit.is. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá 
og kynningarbréf fylgja umsókn.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri í síma 422 3338 
eða á netfangið si@mannvit.is og á www.mannvit.is. 

Mannvit leitar 
að öflugu fólki 



SÁLFRÆÐINGUR 
Staða sálfræðings við meðferðarheimilið Háholt í Skaga-
firði er laus til umsóknar. Um er að ræða hlutastarf er telur 
50 tíma á mánuði. 

Starfið fellst m.a. í:
• Reglubundnu mati á stöðu skjólstæðinga heimilisins 
 og þátttöku í gerð meðferðaráætlana, m.a. á grundvelli 

upplýsinga frá barnaverndarnefndum, Stuðlum og 
öðrum fagaðilum. 

• Handleiðslu starfsfólks, meðferðarfundum, einstaklings-
viðtölum og fjölskyldumeðferð. 

• Skýrslugerð og samskiptum við aðrar stofnanir og 
fagaðila.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af að vinnu 
með ungu fólki með hegðunar- og vímuefnavanda og forel-
drum þeirra, sé góður í samskiptum og geti verið skapandi 
í starfi sínu. Laun eru samningsatriði.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf 1. desember 
2016. Umsóknarfrestur til 21. október. Rekstraraðilar áskilja 
sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 453-8302 / 
863-6036. Netfang: hadrangar@simnet.is

Vörumerkjastjóri
Halldór Jónsson ehf óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra til 
starfa í verslunardeild.

Starfið felur í sér stjórnun á þekktum vörumerkjum sem eru 
til sölu í stórmörkuðum og apótekum.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með mikinn áhuga 
á markaðsmálum og fjölbreyttum samskiptum við fólk.

Viðkomandi sinnir m.a. erlendum og innlendum viðskipta- 
samböndum, sér um áætlanagerð, eftirfylgni með þeim ofl.

Hæfniskröfur:

• Háskólagráða í viðskiptafræði eða sambærileg gráða.

•	 Reynsla	af	markaðs	og	sölumálum

•	 Góð	íslensku	og	enskukunnátta

•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum,	jákvæðni,	heiðarleiki	og	 
 frumkvæði.

Umsókn ásamt ítarlegri ferilsskrá óskast send á netfangið 
hj@hj.is fyrir föstudaginn 14. október.

Merkt: Umsókn vörumerkjastjóri

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ára
61955-2015

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

Ritari 
Laus er til umsóknar 60% staða ritara á geðheilsusviði Reykjalundar.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um miðjan nóvember. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem áhersla 
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. Krafist 
er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og 
góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra auk stof-
nanasamnings Reykjalundar við það stéttarfélag sem viðkomandi 
starfsmaður mun falla undir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rósa María Guðmundsdóttir í 
síma 585-2000, netfang;  rosamaria@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

www.lyfogheilsa.is

GJALDKERI, INNHEIMTA
OG BÓKHALD
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Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi 
víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að 
veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði 
heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfssvið:
– Umsjón með samþykkt reikninga

– Greiðsla reikninga

– Viðhald og uppfærslur greiðsluáætlunar

– Útgáfa reikninga og greiðsluseðla

– Umsjón með daglegum uppgjörum   

   verslana og sjóðsstöðu

– Umsjón með reikningsviðskiptum

– Innheimta viðskiptakrafna

– Fleira tengt fjárreiðum, lánadrottnum     

   og viðskiptavinum

Hæfniskröfur:
– Haldbær reynsla og þekking á     

   gjaldkera- og/eða bókhaldsstar�

– Menntun á sviði bókhalds, viðskiptafræði   

  eða sambærileg menntun æskilegt

– Góð almenn tölvuþekking

– Hæfni í mannlegum samskiptum

– Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni 

   og markviss vinnubrögð 

– Þekking og reynsla af Navision er 

   kostur en ekki skilyrði

Um 100% starf er að ræða. Umsókn merkt 
„gjaldkeri“, ásamt ferilskrá, sendist á 
starf@lyfogheilsa.is fyrir 8. október nk.

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. 
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi 
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Lyf og heilsa leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa 
í bókhaldsdeild fyrirtækisins.
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Verslunarstjóri
Við hjá Jóni & Óskari erum að leita að leiðtoga í úra- og 
skartgripaverslun okkar í Kringlunni. 

Um er að ræða fullt starf í líflegu umhverfi með     
skemmtilega vöru. 
Verslunarstjóri ber ábyrgð á sölu og þjónustu við 
viðskiptavini, stjórnun og þjálfun starfsmanna, 
uppgjöri og öðrum spennandi verkefnum.

Hæfniskröfur:
•      Reynsla af stjórnun og/eða verslunarstjórn
•      Þjónustulund
•      Reynsla af sölustörfum
•      Hæfni í mannlegum samskiptum
•      Mikill áhugi á skartgripum og úrum

Jón og Óskar er ein stærsta og glæsilegasta úra- og 
skartgripaverslun landsins og rekur verslanir við 
Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið  
info@jonogoskar.is fyrir 10. október.

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Rannsóknasetrið í Mjódd óskar eftir að ráða vanan starfs-
mann í blóðtöku.  Þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is fyrir  n.k.  

Upplýsingar í síma 535 7777.

Starfsmaður 
í blóðtöku

Rannsóknasetrið í Mjódd ehf. • Þönglabakka 6, 109 Reykjavík

Vilt þú flakka  
með okkur

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við viðskiptavini og birgja.
• Framkvæmd ferða.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum 
 einstaklingi sem er góður í mannlegum sam skiptum. 
Þarf að geta unnið vel undir álagi. Yfirgripsmikil 
 þekking á Íslandi er skilyrði. Starfs maðurinn þarf 
að vera framúrskarandi í ensku. Fleiri tungumál eru 
kostur. 

Allar frekari upplýsingar um starfið og starfskröfur má finna á 
www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá Moniku og Guðnýju í síma 

587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is. merktar 
„Ferðahönnuður Iceland Rovers“.  

Umsóknarfrestur til 19. október 2016.  

Ferðahönnuður Iceland Rovers

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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HELSTU VERKEFNI:
§ Daglegur rekstur á Oracle gagnagrunnum
§ Stuðningur við aðra hópa innan fyrirtækisins 
§ Mikil aðkoma að þróun og uppbyggingu lausna

HÆFNISKRÖFUR:
§ Þekking á Oracle gagnagrunnum er nauðsynleg ásamt reynslu 

af rekstri í stærri umhverfum
§ Þekking á MS SQL gagnagrunnum er kostur
§ Þekking á AIX/Linux er kostur
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsynleg
§ Mikil skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 9. október 2016.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Einstaklinga sem við 

treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. Það 
eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum fyrir áskoranir sem 
felast í flóknum og kre�andi verkefnum.

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

Oracle kerfisstjóri 
Við leitum að Oracle snillingi til þess að sinna rekstri og framþróun á gagnagrunnskerfum fyrirtækisins. Kerfisstjórinn myndi 
starfa í hópi sterkra sérfræðinga sem sinna Oracle og MS SQL gagnagrunnum. Mikilvægt er að vera sterkur liðsspilari og geta 
unnið sjálfstætt þegar þörf er á.

HELSTU VERKEFNI: 
§ Daglegur rekstur og viðhald á RedHat og/eða AIX umhverfi 

fyrirtækisins
§ Framþróun umhverfis og þátttaka í tæknistefnu 
§ Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:
§ Góð hæfni á Red Hat Linux er nauðsynleg og kostur að þekkja til á AIX
§ Þekking á Chef eða öðrum sjálfvirknitólum er kostur
§ Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur
§ Reynsla af forritun er kostur
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða starfsreynsla í fagi
§ Mikil skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

Linux eða UNIX sérfræðingur
Við erum að styrkja Unix hópinn okkar og leitum að reynslumiklum einstaklingi til þess að takast á við kre�andi verkefni í 
öflugu fyrirtæki. 

100% FAGMENNSKA

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Sviðsstjóri á sviði  
upplýsinga og menntunar

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sviðsstjóra á svið upplýsinga og menntunar.  Meginmarkmið sviðsins er að 
miðla upplýsingum um starfsemi stofnunarinnar og efla tengsl stofnunarinnar við háskóla innanlands og utan í samræmi við lög 
um stofnunina. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir forstjóra. 

Helstu verkefni
•	 Daglegur	rekstur	og	samræming	starfa	innan	sviðsins
•	 Hámörkun	afkasta	sviðsins	og	tryggja	gæði	starfseminnar
•	 Umsjón	með	útgáfu	stofnunarinnar,	kynningu	á	starfi	hennar	og	
rannsóknum
•	 Efla	tengsl	stofnunarinnar	við	æðri	menntastofnanir
•	 Vinna	með	öðrum	rannsóknasviðum	stofnunarinnar
•	 Þátttaka	í	framkvæmdastjórn

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Framhaldsmenntun	á	háskólastigi	sem	nýtist	í	starfi
•	 Reynsla	af	stjórnun,	miðlun	upplýsinga	og	starfsemi	háskóla
•	 Reynsla	af	sambærilegum	verkefnum	
•	 Þekking	á	opinberri	stjórnsýslu
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	 Mjög	góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt sviðstjóri.  
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Kristín	Helgadóttir	mannauðsstjóri,	kristin.helgadottir@hafogvatn.is	og	Sigurður	Guðjónsson,	 
forstjóri,	sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is	í	síma	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 rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldis-
stöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Fulltrúi 
Símsvörun

Ás styrktarfélag óskar eftir fulltrúa í 88% starf. Vinnutími er 
frá 8.30-15.30 á virkum dögum. Félagið er  
sjálfseignarstofnun og veitir um þrjú hundruð manns 
þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu, vinnu og virkni.  
Skrifstofan er í Ögurhvarfi 6 í Kópavogi. Upplýsingar um 
félagið finna á www.styrktarfelag.is.
Hæfniskröfur
•	 Almenn	tölvukunnátta
•	 Þjónustulipurð	og	jákvæðni
•	 Sjálfstæð	vinnubrögð
•	 Reynsla	af	símsvörun	æskileg
Helstu verkefni 
•	 Símsvörun
•	 Móttaka
•	 Almenn	tölvuvinna
Staðan er laus frá 17. október. Umsóknir skal senda á 
netfangið erna@styrktarfelag.is fyrir 11.október 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir mannauðsstjóri í síma 
414-0500.

Launakjör fara eftir gildandi kjarasamningum.

Óskum eftir bílstjórum  
í fullt starf til að sinna akstri 
í akstursþjónustu fatlaðra og aldraðra 

Hæfniskröfur: 
- D réttindi (rútupróf)              - Rík þjónustulund 
- Íslenskukunnátta                   - Góð mannleg samskipti  
- Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita: 
Ágúst Haraldsson, gusti@hopbilar.is , s. 822-0073 
Hildur Guðjónsdóttir, hildur@hopbilar.is, 822-0069 
www.hopbilar.is - Melabraut 18 - Hafnarfirði 

 Bílstjórar óskast  

- 100% framtíðarstarf 
- Vaktavinna 6-3-6 
- Morgunvaktir og kvöldvaktir 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Leikskólinn Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur
 • Aðstoðarforstöðumaður
 
Ísafold
 • 50% staða við umönnun í dagvinnu
 • 60-80% staða við umönnun í 
  vaktavinnu

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
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www.vedur.is
522 6000

Haffræðingur
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Halldór 
Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags 
(halldor@vedur.is), Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is) og 
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með  
17. október nk. Umsækjendur eru vin -
saml ega beðnir um að sækja um störfin  
á heima síðu Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða  
á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
135 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. 
Auk þess starfa um 120 manns við athugana- 
og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. 
Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla 
og úrvinnsla gagna, sem og miðlun 
upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits - og spásviði, Fjármála - og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir haffræðingi  
á Úrvinnslu- og rannsóknarsvið til að taka þátt 
í uppbyggingu þjónustu fyrir haffræði, þ.m.t. 
að annast rannsóknir, uppbyggingu og rekstur 
reiknilíkana fyrir hafstrauma og breytingar  
á sjávarstöðu umhverfis landið. Starfs maður-
inn mun vinna náið með Haffræðideild dönsku 
veðurstofunnar DMI um þróun og rekstur 
líkana fyrir strandsjó, sjávarhæð og hafís. 
Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt 
framtíðarstarf.

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veður stofu 
Íslands starfa um 40 manns við ýmis 
spenn andi þróunar- og rann sóknar verk efni er 
tengjast m.a. veður- og loft slags rann sóknum, 
jökla-, vatna- og haff ræði, hættu mati 
ofan flóða og annarrar nátt úru vár, jarð skorpu-
hreyfing um og eldgosum. 

Veðurstofan vaktar og varðveitir upplýsingar 
um ýmsa eðlisþætti hafsins eins og hita, hafís, 
ísingu á sjó, breytingar á sjárvarstöðu, s.s. 
vegna loftlagsbreytinga og sjólags. Hún 
send ir út við varanir vegna hættu á sjávar -
flóðum, hafíss á siglinga leiðum og ísingar á 
skipum. Þróun, inn leiðing og rekstur veður-, 
vatna fræði- og haf- og hafíslíkana, er stór 
hluti verkefna sviðsins. Veðurstofan er í nánu 
samstarfi við alþjóðlegar og innlendar 
stofnan ir á öllum fagsviðum og hefur aðgang 
að reikniafli til að keyra viðamikil tölvulíkön 
sem aðili að Reiknimiðstöð evrópskra 
veður stöðva og í gegnum náið samstarf við 
dönsku veðurstofuna.
 
 
 

Helstu verkefni 
Leiðandi hlutverk í þróun stofnunarinnar  
á haflíkönum og þjónustu til almennings  
og hagsmunaaðila. Þátttaka í úrvinnslu og 
greiningu haffræði gagna, ásamt skýrslu- og 
greina skrifum. Sérfræðingurinn mun taka 
þátt í samstarfi við innlenda aðila sem sinna 
rann sóknum og eftirliti á ástandi sjávar á 
íslenskum haf svæð um auk þess að vera virkur 
í alþjóðlegu samstarfi á sviði haffræði, s.s. 
samstarfi við dönsku veðurstofuna, 
Coper nicus áætlunar  innar, norður  slóð a rann-
sókna, fjarkönnun (s.s. EUMETSAT) og eftirliti 
á útbreiðslu og vöktun hafíss. Verkefnis stjórn 
tilgreindra verkefna. Leiðandi hlutverk í 
mótun stefnu í haf - og hafísrannsóknum.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Doktorspróf í haffræði, jarðeðlisfræði, 

stærðfræði eða skyldum greinum sem 
nýtist í starfi. 

  Farsæl reynsla í haffræðirannsóknum
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
  Færni og geta til að miðla niðurstöðum 

innan teymis og út á við
  Farsæl reynsla í ritun vísindagreina
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ.á m. 

forritunarkunnátta (Unix/Linux)
  Góður bakgrunnur í eðlisfræði og 

stærðfræðigreiningu
  Góð færni í ensku nauðsynleg
  Kunnátta í norðurlandamálum er kostur
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VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI 
EN ER Í SAMRÆMI VIÐ OPNUNARTÍMA 
VERSLUNARINNAR.
Mán - Mið: 10 - 19
Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

HÆFNISKRÖFUR: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum 
mikill kostur

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusarí boði fyrir öflugt fólk .

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Umsóknarfrestur er til og með 17. október n.k. Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna
á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

Launafulltrúi
· Undirbúningur og skráning launa

· Skil og frágangur launagagna

· Samskipti við lífeyrissjóði og stéttarfélög

· Upplýsingagjöf til launþega

· Útgáfa vottorða

· Aðkoma að gerð ráðningar- og starfslokasamninga

· Almenn þekking á umhverfi launavinnslu

· Þekking og reynsla af H3 launa- og
  mannauðskerfi er kostur

· Þekking á viðverukerfinu Bakvörður er kostur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Nákvæmni og tölugleggni

· Sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

· Jákvæðni og frumkvæði

· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Reykjalundur óskar eftir að ráða launafulltrúa til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, 
uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og 
viðhald hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.  Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Almenn	ökuréttindi	skilyrði
•	 Dráttarvélapróf	kostur
•	 Þekking	á	gatna-	og	stígakerfi	Reykjavíkurborgar
•	 Ákveðni,	frumkvæði	og	geta	til	að	vinna	undir	álagi
•	 Reynsla	af	sambærilegum	störfum	er	kostur

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
starfsmanni í dráttarvéladeild á þjónustumiðstöð borgarlandsins

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Snjóhreinsun og hálkueyðing göngu- og hjólaleiða
•	 Grassláttur	opinna	svæða
•	 Umhirða	borgarlandsins
•	 Hreinsun	veggjakrots
•	 Önnur	hreinsun	með	vélum 

Um	er	að	ræða	framtíðarstarf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.		Launakjör	eru	samkvæmt	
kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	Eflingar.		Um	er	að	ræða	vaktavinnu	vegna	vetrarþjónustu	frá	nóvember		til		apríl,	en	
dagvinnu	annars.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	sextánda	október	2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ingvarsson, deildarstjóri Þjónustumiðstöðvar borgarlandsins (bjorn.ingvarsson@
reykjavik.is)		og	/	eða	Sigurður	Ingvar	Geirsson	yfirverkstjóri	dráttarvéladeildar	(sigurdur.ingvar.geirsson@reykjavik.is)  
báðir	í	síma	411-1111.

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

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

Stöðvarstjóri seiðaeldi, 
framtíðarstarf í Ölfusi 

Íslandsbleikja auglýsir eftir stöðvarstjóra í seiðaeldisstöð að Núpum í Ölfusi.  
Viðkomandi þarf að hafa:

• Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla 
• Getu til að starfa sjálfstætt og brennandi áhuga á líffræði 
 og stöðugum langtíma umbótum.
• Starfið felst í daglegri stjórnun og verkstjórn í seiðaeldi 
• Ber ábyrgð á rekstri seiðastöðvarinnar
• Ber ábyrgð á áætlangerð, skráningum og seiðaeldi

• Þarf að vera hugmyndaríkur
• Menntun á sviði fiskeldisfræði eða sambærileg er kostur
• Tölvukunnátta er skilyrði
• Reynsla af fiskeldi er skilyrði 
• Viðkomandi er hluti af stjórnendateymi Íslandsbleikju

Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og  þar eru möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun bleikjueldis til langs tíma.  
Nú standa yfir stækkunarframkvæmdir í tveimur strandeldisstöðvum félagsins sem munu skila umtalsverði aukningu á framleiðslu á næstu árum. 
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í þessari uppbyggingu.

Nánari upplýsingar veitir Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 560 9000.
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf, Glerárgötu 30, 600 Akureyri 
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is
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Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:

Starf félagsráðgjafa í barnavernd

Nánari upplýsingar um ofangreind störf og 
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is

Laust starf hjá Akraneskaupstað

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is

Menningarfélag Akureyrar 
leitar að verkefnastjóra
kynningarmála.

Vilt þú vinna í 
skapandi, fjölbreyttu 
og skemmtilegu 
umhverfi?

HELSTU VERKEFNI:
• Móta og framkvæma áætlun vegna markaðs- 

og kynningarmála í samstarfi við sviðsstjóra. 
• Vinna kynningar- og markaðsáætlanir fyrir 

einstök verkefni leiklistar- og tónlistarsviðs. 
• Byggja upp sölukerfi MAk og opna ný tengsl 

við viðskiptavini og gesti. 
• Skipuleggja heimsóknir skóla, leikskóla og 

annarra hópa bæði í húsið og vegna kynninga á 
verkefnum MAk. 

• Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum.
• Viðburðastjórn stærri og minni verkefna. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun og reynsla sem hæfir starfinu.
• Þekking og reynsla af markaðs- og 

kynningarmálum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Brennandi áhugi á leikhúsi og öðru 

menningarlífi.
• Frumkvæði, mjög góð íslenskukunnátta og 

sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

MAk getur boðið þér fjölbreyttan starfsvettvang 
þar sem kraftar þínir fá að njóta sín. Þú kemur til 
með að vinna með hæfileikaríku fólki alls staðar 
að á landinu og móta framtíð og stefnu nýs 
félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu 
klassískrar tónlistar og leiklistar.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
netfangið umsoknir@mak.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 8. október 2016. 

UM MAK:
Menningarfélag Akureyrar er fjölbreytt, skapandi og 
áræðið. MAk vill rækta og auðga samfélag sitt með 
framleiðslu listviðburða með sterka samfélagslega 
tengingu. MAk vill fóstra og næra listræna hæfileika 
og metnað og vera þannig uppspretta nýrra og 
krefjandi verkefna. 
Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
og Menningarhúsið Hof mynda Menningarfélag 
Akureyrar. 



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  1. október 2016 17

„Viltu vinna í einu
flottasta eldhúsi
landsins?”
Veitingasvið ISS Ísland óskar 
eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Matreiðslumann

• undirbúningur matreiðslu dagsins

• matreiðsla dagsins 

• frágangur til dreifingar

• undirbúningur næsta dags

Dreifingar- og móttökustjóra

• yfirumsjón með vörumóttöku

• umsjón með frágangi vara á lager

• lagerstjórnun

• tiltekt pantana og umsjón með dreifingu

• ábyrgð á vörudreifingu til viðskiptavina

 

Matartæknir – umsjón sérframleiðslu

• umsjón með afgreiðslu sérframleiðslu

• merking pantana m.t.t. ofnæmis og óþolsvalda

• frágangur pantana til dreifingar

Viðkomandi umsækjendur þurfa að 
hafa þekkingu og reynslu af störfum úr 
veitingageiranum, vera framúrskarandi 
nákvæmir og hæfir til að eiga góð samskipti 
við fólk.  Hreint sakavottorð skilyrði.  Skila þarf 
inn ferilskrá og umsókn til starfsmannastjóra 
veitingasviðs, Ólafar A. Þórðardóttur - olof@iss.is

BÍLSTJÓRI

SÖLUMAÐUR

Leitum að duglegum bílstjóra 
í fullt starf sem felst m.a. í því að 
sækja vörur á lager og keyra út til 

viðskiptavina. Kostur að viðkomandi 
hafi meirapróf en ekki skilyrði. 
Heiðarleiki, góð aksturkunnátta 

og rík þjónustulund skilyrði.

Leitum að kraftmiklum 
sölumanni í fullt starf. 

Viðkomandi þarf að hafa mikinn 
áhuga á raftækjum. Heiðarleiki, 

góð tölvukunnátta og rík 
þjónustulund skilyrði.

Áhugasamir vinsamlega fyllið 
út umsóknareyðublað 

á www.sm.is/job

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

ÓSKUM EFTIR AÐ 
RÁÐA BÍLSTJÓRA

ÓSKUM EFTIR AÐ 
RÁÐA SÖLUMANN

Sjónvarpsmiðstöðin er ein 
rótgrónasta raf tækjaverslun landsins 
þar sem mikið er lagt upp úr góðri 

og persónulegri þjónustu.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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FJÖLBREYTT OG SPENNANDI STARF Í  BOÐI 

 
NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að taka 
þátt í uppbyggingu og vexti fyrirtækis í þjónustu við fatlað fólk.  
 
Við óskum eftir að ráða til okkar aðila til að sinna fjölbreyttum störfum á 
skrifstofu NPA miðstöðvarinnar í Hátúni 12. Um er að ræða u.þ.b. 50% 
starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur 
verið sveigjanlegur. Horft verður sérstaklega til umsækjenda sem hafa 
persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu. 

NPA miðstöðin er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án hagnaðarsjónarmiða. Miðstöðin hefur það 
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð eða, eftir 
atvikum, beingreiðslusamningum þeirra (umsýsluaðili). NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmyndafræðinni um 
sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is.  

 
 

 
 

Helstu verkefni: 
 Ráðgjöf, samskipti og aðstoð til félagsmanna, 

starfsfólks og annarra varðandi framkvæmd á NPA 
og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

 Umsjón með fræðslustarfsemi miðstöðvarinnar, 
námskeiðahaldi og jafningjafræðslu 

 Almenn skrifstofustörf, t.d. ljósritun, símsvörun og 
vinna í tengslum við launauppgjör, innheimtu 
og/eða bókhald. 

 Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins, þátttaka á 
fundum og ráðstefnum 

 Skipulagning viðburða o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í stafi æskileg 
 Reynsla af sambærilegum störfum kostur 
 Þekking og áhugi á málefnum um sjálfsætt líf og 

notendastýrða persónulega aðstoð æskileg 
 Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum 

aðstæðum 
 Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 Góð almenn tölvukunnátta 
 Lipurð í mannlegum samskiptum og færni í að tjá sig í 

ræðu og á riti, bæði á íslensku og ensku 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í klínískri barnasálfræði Háskóli Íslands, sálfræðideild Reykjavík 201609/1285
Doktorsnemi í jarðfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201609/1284
Forstöðumaður Neytendaverndar Matvælastofnun Selfoss 201609/1283
Starf við ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201609/1282
Safnfræðslufulltrúi Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201609/1281
Sviðsstjóri á sviði fiskeldis Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201609/1280
Sviðsstjóri á sviði upplýsinga Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201609/1279
Þróunarstjóri Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201609/1278
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201609/1277
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltjarnarnes/Vesturbæ Reykjavík 201609/1276
Starfsnám hjúkr.-/ljósmóðurfræði Landspítali Reykjavík 201609/1275
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201609/1274
Aðjunkt í latínu og forn grísku Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201609/1273
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari Landspítali, innkirtla- og efnaskiptal. Reykjavík 201609/1272
Rannsóknam. v. vísindarannsókn. Landspítali, lungnalækningar Reykjavík 201609/1271
Yfirlæknir Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201609/1270
Starf, smíða- og leikmunaverkst. Þjóðleikhúsið Reykjavík 201609/1269
Starfsnám deildarlækna, geðlækn.Landspítali, geðsvið Reykjavík 201609/1268
Námsstaða ljósmóður Landspítali, mæðravernd og fósturgr. Reykjavík 201609/1267
Ljósmóðir Landspítali, mæðravernd og fósturgr. Reykjavík 201609/1266
Doktorsnemi  Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201609/1265
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201609/1264
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201609/1263
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201609/1262
Hjúkrunarfr. nám í skurðhjúkrun Landspítali Reykjavík 201609/1261
Deildarlæknar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201609/1260
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201609/1259
Snjóathuganamaður Veðurstofa Íslands Tálknafjörður 201609/1258
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201609/1257

Sölumaður

Verkfærasalan ehf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager í fult starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið fellur í sér:
- Tiltekt og afgreiðsla pantana.
- Móttaka vörusendinga.
- Vörutalningar
- Önnur almenn lagerstörf.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum æskileg en ekki skilyrði 
Stundvísi
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Bílpróf, lyftarapróf er kostur.

Áhugasamir sendið umsókn eða fyrirspurnir á umsokn@vfs.is og er umsóknafrestur til og með 12. september nk.

A� hugasamir	sendið	umsókn	eða	
fyrirspurnir	á	umsokn@vfs.is. 
Umsóknarfrestur	er	til	7.	október.
Upplýsingar	veitir	Margrét	ı	́sıḿ a	892-2462

Verkfærasalan	óskar	eftir	að	ráða	
sölumann	ı	́framtıð́arstarf

Ÿ Sala	og	afgreiðsla	ı	́ verslun
Ÿ Ráðgjöf	og	tilboðsgerð
Ÿ O� nnur	tilfallandi	störf

Starfslýsing

Ÿ Reynsla	af	sölustörfum
Ÿ Frumkvæði,	áreiðanleiki	og	öguð	

vinnubrögð  

Hæfniskröfur

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

 

Ljósvirki ehf leitar að hressum og duglegum 
einstaklingum, konum jafnt sem körlum, til vinnu sem 
fyrst við ljósleiðarablástur, ljósleiðaratengingar og 
raflagnaverkefni. Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Góð laun í boði. 

Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kristjan@ljosvirki.is 
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Móttökuritari

Klíníkin Ármúla · Ármúla 9 · Reykjavík · sími 5197000 
www.klinikin.is · mottaka@klinikin.is

Klíníkin Ármúla leitar að öflugum 
einstaklingi með ríka þjónustulund.

Starfið felst fyrst og fremst í  
 • Tímabókunum og móttöku sjúklinga.
 •  Símsvörun og almennri upplýsingagjöf.
 •   Reikningagerð og uppgjöri.      
 
Reynsla og hæfni
 •  Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
 •   Góð almenn tölvukunnátta. 
 •  Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
 •   Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði 
  í vinnu.

 Vinnutími er frá kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til 8. október, 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Ingibjörg Eyþórsdóttir, í síma 
7797001. Umsóknir sendist á mottaka@klinikin.is

Klíníkin Ármúla er 
nútímaleg sérhæfð 
lækninga – og heilsu-
miðstöð þar sem starfa 
læknar og hjúkrunar-
fræðingar á ýmsum 
sérsviðum.

Byggingarstjóri
Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða  

byggingarstjóra í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og rekstrarfélag í 
eigu Akureyrarbæjar.
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði bæjarstjórnar 
og hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og sala eigna, 
viðhald eigna og útleiga þeirra.
 
Helstu verkefni:
•	 Umsjón	með	viðhaldi	og	endurbótum	fasteigna.
•		Gerð	viðhaldsáætlana.
•	 Stýring	framkvæmda.
•	 Eftirlit	með	framkvæmdum.
•	 Samskipti	og	þjónusta	við	leigutaka	og	þjónustuaðila
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Meistari	á	byggingarsviði	eða	önnur	haldgóð	menntun	
 sem nýtist í starfið.
•	 	Þekking	a	byggingaframkvæmdum.
•	 	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	kostur.
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta	kostur.
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	og	frumkvæði.
•	 Hæfni	til	ákvarðanatöku	og	sjálfstæðra	vinnubragða.
•	 Jákvætt	hugarfar	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 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	Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016
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Valitor hf. er lánafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og hefur heimild til veitingar greiðsluþjónustu 

og útgáfu rafeyris á grundvelli sömu laga. Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar 

lausnir fyrir viðskiptavini sína og stefnir að frekari vexti á erlendum mörkuðum. Gildin okkar, forysta, frumkvæði, traust og 

samvinna knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Viltu ganga til liðs
við Valitor?

Starfs- og ábyrgðarsvið

// Fjölbreytt lögfræðiráðgjöf fyrir öll svið 
fyrirtækisins, s.s. samningagerð, skilmálar 
og lögfræðilegar álitsgerðir 

// Upplýsingamiðlun og ráðgjöf um 
lögfræðileg álitamál

// Gera drög að erindum og lögfræðilegum 
álitum fyrir yfirlögfræðing ásamt því að 
rannsaka tiltekin atriði

// Hagsmunagæsla og samskipti við stjórnvöld

// Fylgjast með lagabreytingum og 
dómaframkvæmd og styðja við innleiðingu 
breytinga hjá fyrirtækinu

// Samskipti við kortasamtök Visa og 
MasterCard

// Viðkomandi heyrir undir yfirlögfræðing

Menntunar- og hæfniskröfur

// Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði (5 ára 
nám í lögfræði)

// Starfsreynsla af lögfræðistörfum er skilyrði

// Þekking og reynsla af löggjöf og reglum 
tengdum persónuvernd er mikill kostur

// Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta í 
rituðu og töluðu máli

// Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði í starfi, 
samviskusemi og áreiðanleiki

// Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. Upplýsingar veitir Erla Þ. Pétursdóttir
yfirlögfræðingur í síma 822 5262 og netfangið er erla@valitor.is

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.

Lögfræðingur

Valitor óskar eftir að ráða lögfræðing. Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum
einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í sterku teymi starfsmanna Valitor.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



	 	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Við	leitum	að	jákvæðum	og	drífandi	einstaklingi	
sem	er	tilbúinn	að	stýra	eldhúsi	í	leikskólanum	
Hjalla	í	Hafnarfirði.	Í	boði	er	áhugavert	og	
krefjandi	starf	fyrir	einstakling	með	metnað	
fyrir	matargerð	og	heilbrigðum	lífsstíl.		

Í	skólum	Hjallastefnunnar	er	mikið	lagt	upp	úr	
gæðum	og	hollustu	matar,	heilbrigði	og	
vellíðan.	Í	skólanum	eru	um	eitthundrað	og	
sextíu	börn	og	rúmlega	þrjátíu	starfsmenn.	
Ráðið	verður	í	stöðuna	sem	fyrst.									
				
Frekari	upplýsingar	fást	hjá		
skólastýru	Gróu	M.	Finnsdóttur	
í	síma	565	3060	eða	með	því	að		
senda	tölvupóst	í	netfangið	
hjalli@hjalli.is.			
	

Matreiðslumaður	
Hollusta	og	heilbrigði	í	leikskóla	

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Frístundaleiðbeinendur í frístundaklúbb

· Starfsfólk í ungmennahúsið Molann

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari / sérkennari í leikskólann   
 Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Matráður í Snælandsskóla

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

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

VIÐ LEITUM AÐ FRÁBÆRUM FORRITURUM
- Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg reynsla
- Verða að hafa starfað við forritun
- Góðir í teymisvinnu 
- Lausnamiðaðir og sýna frumkvæði
- Vilja áskoranir og eru sjálfstæðir í vinnubrögðum
- Hafa brennandi áhuga á tækninýjungum sem nýtast í starfi

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur
• C#, .NET Core, Ruby on Rails, Apex
• Git, Docker
• HTML5, jQuery, React
• PostgreSQl, MSSQL, 
• Vefþjónustur Rest API, 
• Webmethods

Við bjóðum
• Fjölbreyttan og lifandi starfsvettvang
• Góðan starfsanda og liðsheild
• Tækifæri til starfsþróunar

Umsóknarfrestur  til og með 7. október

Vinsamlegast sendið umsóknir á  axel@365.is

     Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur

Árvekni

Forstöðumaður 
           Neytendaverndar

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Neytendaverndar hjá Matvælastofnun á 
aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur

Krafist er háskólamenntunar á sviði matvæla, 
líffræði, efnafræði, dýralækninga eða sambærilegrar 
háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Víðtæk þekking 
á íslenskri matvælalöggjöf er áskilin, einnig reynsla 
af opinberri stjórnsýslu og þekking og reynsla af 
gæðastjórnun og aðferðum HACCP. Reynsla af 
stjórnun ásamt góðri íslensku og enskukunnáttu, 
bæði talaðri og ritaðri er áskilin. Einnig er krafist 
faglegra vinnubragða, sjálfstæði í starfi, hæfni í 
mannlegum samskiptum og góðrar tölvukunnáttu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Forstöðumaður ber ábyrgð á og hefur yfirumsjón 
með framkvæmd áhættumiðaðs eftirlits með 
veiðum, meðferð og vinnslu sjávarafurða 
og fiskeldisafurða, fiskeldi og skeldýrarækt, 
mjólkur- og kjötvinnslum og sláturhúsum. 
Hann er einnig ábyrgur fyrir öðrum verkefnum 
á sviði matvælalöggjafar, hefur umsjón með 
viðbragðsáætlun er varðar matarborna sjúkdóma 
og svarar fyrirspurnum fjölmiðla þegar það á við.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Gíslason forstjóri, 
jon.gislason@mast.is í síma 530 4800. Sækja skal um 
starfið á þjónustugátt MAST (umsokn.mast.is - umsókn 6.02) 
sem finna má á heimasíðu stofnunarinnar. Umsókn skal 
fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 17.10.2016. Launakjör eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.  

www.mast . is

Framsækni TraustGegnsæi

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.
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STARFSMENN 
óSkaSt 
í veRkSmiðju

FRAMTÍÐARSTÖRF HJÁ EV- VANTAR 3 STARFSMENN Á LAGERSVÆÐI EV. - FLUTNINGABÍLSTJÓRA.
- kRANAMANN Á DEMAG MC 300 GRINDARBÓMUkRANAumsóknir og meðmæli óskast sent á ev@ev.isupplýsingar í síma 414-8700 og á staðnum.

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

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



Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. 
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur 

matvæli og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta 
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að 

hágæða þjónustu vísri.

HEFUR ÞÚ 
BRENNANDI 
ÁHUGA Á  
KAFFI?
 
Ölgerðin leitar að duglegum  
og jákvæðum starfsmanni til  
að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi  
og viðgerðum á kaffivélum.
Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum 
í kaffi með vörumerki eins og i l ly, Gevalia, Piazza 
Doro, Café Noir og fleira.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Viðhald og viðgerðir á kaffivélum

• Önnur ti lfal landi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Þjónustulund, laghenti og stundvísi

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Tölvuþekking og bílpróf

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Um 100% starf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.  
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:  
umsokn.olgerdin.is

IcelandIc TImes
Staða í sölu-og markaðsdeild Icelandic Times og Lands & Sögu.

Hæfniskröfur 
• Góðir sölu- og  
   samskiptahæfileikar
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður  
  til að ná árangri

IcelandIc TImes

Land og Saga Media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis 
sem og á Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð 
tímarit sem miða að því að upplýsa væntanlega - og hingað 
komna ferðamenn, um allt sem viðkemur ferðamennsku, 
menningu og viðskiptum á Íslandi. Ritin Icelandic Times og 
Land og Saga eru ein útbreiddustu ferðatímarit landsins og 
eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku, frönsku, 
þýsku og kínversku. Land og Saga Media býður einnig upp á 
margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl. 
 
Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum 
fyrirtækisins með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum 
þess. Sölumaður ber ábyrgð á samskiptum við núverandi 
viðskiptavini ásamt þróun nýrra viðskiptasambanda.

Laun eru árangurstengd og geta því verið  
mjög góð fyrir réttan aðila.

Áhugasamir sendið umsókn á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

Síðumúli 1 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,  
öflun  og viðhald viðskiptasambanda.

• Sjálfstæð vinnubrögð  
   og skipulagshæfileikar 
• Reiprennandi í einu  
   Norðurlandatungumáli er kostur
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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



VINSÆLL  
SKYNDIBITASTAÐUR 

Í Hafnarfirði – TIL SÖLU

Nánari uppl. gefur Sigurður Óli Sig.

Sími: 892-7206 eða aleign@aleign.is  

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Stál og stansar, ehf. óska eftir að ráða  

öflugan sölumann til starfa. 

Stál og stansar er rótgróið fyrirtæki stofnað 1987 og er í 
stöðugum vexti. Um er að ræða sölu á varahlutum í jeppa, 
fólksbifreiðar og kerrur sem og bílalyftur og efnavörur. 
Starfssvið:  
•	 Sölumennska og afgreiðsla í verslun
•	 Vöruframsetning og áfylling
•	 Ýmis lagerstörf
Hæfniskröfur: 
•	 Reynsla af sölustörfum
•	 Þekking á bifreiðum
•	 Tölvu og enskukunnátta
•	 Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
•	 Góð samskiptahæfni
•	 Frumkvæði
•	 Hreint sakavottorð
Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir sendast á Jón 
Hólm á netfangið jon@stalogstansar.is. 

Stál og stansar ehf, Vagnhöfða 7, 110 Reykjavik, Sími 517 5000
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Menntunar- og hæfnikröfur: 
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 
hugbúnaðarverkfræði
Þekking á og reynsla af eftirfarandi:
• C#, .NET
• HTML, CSS (LESS, SASS)
• JavaScript, Angular 1.x
• Git útgáfustýringu
• CI/CD útgáfuferlum

Reynsla af eftirfarandi er kostur:
• Vefþróunartólum á borð við npm og webpack
• Sjálfvirkum prófunum
• Oracle / SQL Server

> Full Stack Web Developer / Alhliða vefforritari

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru 
umsækjendur beðnir um að skila þar inn ítarlegri ferilskrá ásamt 
greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni 
og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Kristinsson, 
forstöðumaður hugbúnaðardeildar Samskipa í 
haukur.kristinsson@samskip.com 

Samskip leita að lausnamiðuðum alhliða vefforritara til starfa í hugbúnaðardeild fyrirtækisins. 
Starfið felur í sér daglega þjónustu, viðhald og breytingar á hugbúnaðarkerfum fyrirtækisins ásamt 
þróun á nýjum veflausnum.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. 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 markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Eiginleikar:
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til   

að starfa í hóp
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 

sjálfstætt 
• Að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjustu 

strauma og stefnur í vefþróun

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



Nánari upplýsingar veita Embla Grétarsdóttir og Sigrún Halldórsdóttir sérfræðingar á mannauðs sviði í síma 420-8800.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins, www.bluelagoon.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2016.

VERKEFNASTJÓRI Í SÖLUDEILD

Helstu verkefni:
• Umsjón með hótelbókunum
• Umsjón og ráðgjöf við hópabókanir
• Utanumhald og þróun ferla vegna sölu og þjónustu við 

hótelbókanir
• Kynningar fyrir ferðaskrifstofur og viðskipta vini þeirra 
• Önnur verkefni í samráði við rekstrarstjóra söludeildar

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og faglegur metnaður 
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur 

SÖLUFULLTRÚI Í SÖLUDEILD

Helstu verkefni:
• Sala og ráðgjöf
• Þjónusta við viðskiptavini
• Ráðgjöf við hópabókanir
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund 
• Jákvætt viðmót og sveigjanleiki
• Áreiðanleiki, vandvirkni og stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur  

Um vaktavinnnu er að ræða.

Við stækkum – stækkið með okkur
Við leitum að öflugu fólki til að taka þátt í að veita

gestum Bláa Lónsins einstaka upplifun.



Rjúpnaland til leigu.
Veiðifélag Laxdæla auglýsir eftir tilboðum í leigu á Ljárskógalandi í 
Dölum (landnr. 137576) til rjúpnaveiða næstu 2 haust 2016 og 2017.  

Miðað skal við hóflegt veiðiálag að hámarki 4 byssur og minnt á reglur 
um búnað og veiðitíma. Bjóðendur skulu í stuttu máli gera grein fyrir 
sínum hugmyndum í sambandi við veiðiálag og umgengni við landið í 

tilboði.  Veiðifélagið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum.  Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi merkt 

„Ljárskógaland“  til Jóhanns Ríkarðssonar Gröf 371 Búðardalur 
fyrir kl 20:00 mánudaginn 10. október 2016.  Tilboðin verða opnuð í 

Veiðihúsinu Þrándargili strax að loknum tilboðsfresti að viðstöddum 
bjóðendum ef þeir óska þess.   

 
Nánari upplýsingar gefur Jóhann í síma 854-7550

Stjórn Veiðifélags Laxdæla.

Óskast til leigu

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

Fullbúið skrifstofuhúsnæði húsnæði 
óskast til leigu fyrir Úrskurðarnefnd 

velferðarmála
20432 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu skrif
stofuhúsnæði fyrir Úrskurðarnefnd velferðarmála.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 
ára fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um 
góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við helstu 
stofnbrautir og almenningssamgöngur, gott aðgengi og næg 
bílastæði. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um  280 fermetrar og er 
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði.  

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 4. október  2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu
verðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starf
semi, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20432  skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 11. október 2016 en svarfrestur er 
til og með 13. október 2016. Leigutilboðum þar sem fram kemur 
stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal 
skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 
12:00 miðvikudaginn 19. október 2016. 

Merkja skal tilboðin: 20432 – Leiga á húsnæði fyrir Úrskurðar
nefnd velferðarmála.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir
farandi upplýsingar: Afhendingartíma húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag
•	 Önnur	atriði	eftir	tegund	verkefnis

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

auglýsa eftir umsóknum  
um styrki á sviði lista og  

menningar, menningararfs og til 
uppbyggingar landsmótsstaða

Veittir eru styrkir til félaga, samtaka eða einstaklinga 
vegna verkefna á árinu 2017 sem ekki njóta
lögbundis stuðnings eða falla undir sjóði eða sérstaka 
samninga, með fyrirvara um framlög á fjárlögum 2017.

Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á umsóknarvef 
Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is).

Nánari upplýsingar um skilyrði umsókna og mat á þeim 
er að finna í auglýsingu á heimasíðu ráðuneytisins.

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, fimmtudaginn  
10. nóvember 2016.

28. september 2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 4. 
janúar til 19. desember 2017.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 31. október nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns í 
Kaupmannahöfn 
2017

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:

• Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember. 
 Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

• Í byggingagreinum í desember – janúar. 
 Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

• Í málmiðngreinum í janúar - mars. 
 Umsóknarfrestur til 1. desember.

• Í snyrtifræði í febrúar. 
 Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

• Í bifvélavirkjun í febrúar. 
 Umsóknarfrestur er til 1. desember.

• Í hársnyrtiiðn í mars. 
 Umsóknarfrestur til 1. febrúar 2017.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris- 
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað- 
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2016.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, 
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

TILKYNNING UM FORVAL 
LOKAÐ ALÚTBOÐ VEGNA HÖNNUNAR OG BYGGINGAR 
Á SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI FYRIR BYGGÐASTOFNUN Á 

SAUÐÁRKRÓKI FORVAL NR. 20430

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Byggðastofnunar, hér eftir nefndur 
verkkaupi, auglýsir eftir  verktaka til að taka þátt í fyrirhuguðu 
lokuðu alútboði vegna hönnunar og byggingar á skrifstofuhúsnæði á 
Sauðárkróki. Hér er um að ræða forval, þar sem þátttakendur  verða 
valdir með tilliti til hæfni og reynslu. Leitað er að verktaka, sem getur 
tekið að sér að hanna og byggja skrifstofubygginguna, samkvæmt 
forsögn, sem gefin verður út síðar sem hluti útboðsgagna. 

Forvalsgögnunum er ætlað að kynna umfang fyrirhugaðs alútboðs, 
tímaáætlun og kröfur til væntanlegra bjóðenda. Gert er ráð fyrir 
að valdir verða allt að fimm verktakar til að taka þátt í væntanlegu 
alútboði. Í alútboðinu verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, þar sem 
annars vegar verða gefin stig fyrir innsenda tillögu og hins vegar 
fyrir verðtilboð. Gert er ráð fyrir að vægi þessara tveggja þátta 
verði 30% hönnun og 70% verð. Þeir umsækjendur sem fyrir valinu 
verða, og skila í framhaldi af því inn tillögum og tilboði í hönnun 
og byggingu skrifstofubyggingarinnar í samræmi við útboðsgögn, 
munu fá greiddar kr. 2.000.000 að viðbættum virðisaukaskatti fyrir 
tilboðsgerðina. Greiðsla til þess bjóðanda, sem samið verður við um 
framkvæmdina, er fyrsta greiðsla upp í verksamning. Greiðsla verður 
innt af hendi þegar tillögum og verðtilboðum hefur verið skilað og 
þau teljast gild. 

Allur kostnaður við þátttöku í þessu forvali er á kostnað og ábyrgð 
þátttakenda. Alútboðsgögnin eru nú í vinnslu og því áskilur verk-
kaupi sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum þessara 
forvalsgagna í væntanlegum alútboðsgögnum. Hér er átt við að upp 
getur komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en grunn-
forsendum og hugmyndafræði verður ekki breytt. 

Byggðastofnun hefur valið lóð á Sauðarkróki fyrir bygginguna, 
Sauðármýri 2. Deiliskipulag er til fyrir lóðina og mun samþykkt 
deiliskipulag verða hluti af skilyrðum í forvalinu. Fyrirhugað er að 
byggingin verði um 900 fermetrar. Tímaáætlun frumathugunar gerir 
ráð fyrir um 20 mánuðum í heildarframkvæmdina, undirbúning, 
útboð, hönnun og verkframkvæmd. Fyrirhuguð verklok eru maí 2018. 

Forvalsgögnin verða aðgengilega á heimasíðu ríkiskaupa www.
ríkiskaup.is, þriðjudaginn 4. október 2016. 

Fyrirspurnir varðandi forval nr. 20430 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is eigi síðar en 11. október 2016. Fyrirspurnin skal 
merkt: “Útboðsfulltrúi Ríkiskaupa”, forval nr. 20430. Fyrirspurnir og 
svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á forvalsgögnum, 
verða einungis birt á vefsíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  eigi 
síðar en 14. október 2016. 
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í forvali þessu skulu leggja 
fram þátttökutilkynningu og öll önnur umbeðin gögn samkvæmt 
leiðbeiningu í forvalsgögnum, í lokuðu umslagi til Ríkiskaupa að 
Borgartúni 7C, Reykjavík, þannig merktu: 

Ríkiskaup - Forval nr. 20430 
BYGGÐASTOFNUN – FORVAL 
Nafn ábyrgðaraðila umsóknar (sjá kafla 2.1 Þátttökutilkynning í 
forvalsgögnum) 
Umsóknum skal skila til Ríkiskaupa fyrir kl. 14:00,  
þriðjudaginn 18. október 2016.   

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Rammasamningur	um	kjöt	og	kjötvörur		
	 – EES útboð nr. 13780.
•	Rammasamningur	um	prent-	og	ljósritunar-		
	 þjónustu		– EES útboð nr. 13796.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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Garðabær óskar eftir tilboðum í 
vetrarþjónustu stofnanalóða og húsagatna í 
Garðabæ 2016-2019. 
Í verkinu felst snjóruðningur á bílaplönum 
við stofnanir ásamt snjóruðningi í 
húsagötum í Garðabæ.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU: 
Bílastæði við stofnanir:  52.000 m² 

Útboðsgögn verða afhent frá og með 
þriðjudeginum 4. október nk. í afgreiðslu 
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi. 

Opnun tilboða: Þriðjudaginn 18. október 
2016 kl. 11:00, hjá Mannviti í Urðarhvarfi 6, 
203 Kópavogi. 

ÚTBOÐ
VETRARÞJÓNUSTA STOFNANA-
LÓÐA OG HÚSAGATNA Í GARÐABÆ 
2016-2019



HLÍÐARHJALLI 25 – 200 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT. KL. 17:30 – 18:00
- Einstaklega fallegt 254,2 fm.  8 herbergja einbýlishús,  aukaíbúð með sérinngang.  
- Eignin er frábærlega staðsett innarlega í botnlangagötu með  frábæru útsýni.  
- Falleg lóð með stórum sólpall sem snýr til suðurs.  
- Vel staðsett fjöldskyldueign sem hefur fengið afar gott viðhald síðustu ár.   
- Bílskúr er 33,2 fm.
V.  81,9 millj.

EFSTALAND 22 – 108 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT. KL. 16:30 – 17:00.
- Einstaklega fallega 2ja herbergja 45,5 fm. á jarðhæð með sérgarði með afgirtri suðurverönd.  
- Eignin hefur nýlega verið sprunguviðgerð og máluð að utan.  
- Einnig var skipt um flesta glugga og gler.  Sameign snyrtileg.  
- Laus við kaupsamning.
V. 27,9 millj.

KLEPPSVEGUR 122 – 104 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. OKT KL.14:30-15:00
- Endurnýjuð 4ra herb., endaíbúð
- Íbúð er 105.6 fm og gluggar á 3 vegu
- Nýjar innréttingar, gólfefni, hurðar o.fl
- 6 íbúðir í stigagangi
- GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 39,9 millj.

SKÚLAGATA 46 – 101 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 4. OKT KL.17:30-18:00
-Vel skipulögð 2ja herb., í lyftuhúsi
-Rúmgott svefnherbergi
-Vestur-svalir með íbúð
-Stæði í bílgeymslu 
-Öflugt húsfélag
-GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA   V. 33,9 millj.

SOGAVEGUR – 108 RVK
- Rúmgóð 183.4 fm hæð m/bílskúr
- 3 svefnherbergi / 2 rúmgóðar stofur
- 2 baðherbergi
- Eign verið endurnýjuð að hluta
- Tvöfaldur rúmgóður bílskúr
- Hús í góðu ástandi að utan og gróin lóð
V.58,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP
 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT KL. 18:00 – 18:30
- Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum.  Alls 174,7 fm.
- Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við bílskúrinn í bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi.  Fallegar gönguleiðir.  Útsýni yfir golfvöll GKG.
  
V. 54,9 millj

 

HRINGBRAUT 35 – 220 HFJ
- Mjög góð 3ja herbergja, 98 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýli
- Sérinngangur í íbúð.  Tvö bílastæði fylgja eigninni.
- Endurnýjað baðherbergi.  Miðsvæðis í Hafnarfirði.
  
V.  36,9 millj

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

BÓKIÐ SKOÐUN

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

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

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

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

ÁLFASKEIÐ 82  -  220 HF
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. OKT. KL. 17:30 - 18:00
125,5 fm. 4ra herb. glæsilega endurnýjuð íbúð 
á 4. hæð. í góðu fjölbýli. Íbúðin hönnuð af 
Guðrúnu Margréti Ólafsdóttir innanhúsarkitekt 
á sérlega vandaðan hátt. Allar innréttingar sér-
smíðaðar af Brúnás, lýsing hönnuð af Lumex , 
engu til sparað. Frábær staðsetning, stutt í skóla 
og verslun, fallegt útsýni.  
V. 39,6 millj.

KRUMMAHÓLAR 8 – 111 RVK  
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. OKT 
FRÁ KL.15.00 – 15.30
- Björt og snyrtileg 156.6 fm íbúð á tveim hæð.
- Þrjú rúmgóð herb. auk möguleiki á fjórða.
- Lyfta og stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
V.41.9.- millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Til sölu 2.200m² iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfðanum:
Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðar-
húsnæði í steinsteyptu húsi á Stórhöfða.  Húsið 
er á tveimur hæðum og stendur á 6.547m² lóð.  
Efri hæðin telst vera 1.530m² að mestu i einum 
opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og allt að 
5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni 
(670m²) er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði 
og lager sem eru með um 3,7m lofthæð og 
tveimur innkeyrsludyrum.  Lóðin er fullfrágengin 
með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með 
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlands-
veginn.  Á lóðinni er bygginga réttur fyrir allt að 
2.383m² nýbyggingu skv. deiliskipulagi.
Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á 
mikla möguleika. Áhugasamir hafið samband við 
sölumenn Traðar í s. 511-2900.  Verð tilboð. 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Til sölu jarðirnar Hvammur og Galtarhöfði í Norðurárdal í Borgarfirði.  Hér er um að 
ræða landmiklar náttúruperlur í glæsilegu umhverfi.  Land jarðanna liggur meðal 
annars að Norðurá.  Síðustu ár hefu aðallega verið búið með sauðfé og  
húsakostur í samræmi við það.  Mjög áhugaverðar jarðir sem vert er að skoða.  
Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson magnus@fasteignamidstodin.is 
eða á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar. Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Hvammur og GaltarhöfðiHRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

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

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

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Kambahraun 53 ∙ 810 Hveragerði

 Einar G. Harðarson
löggiltur fasteignasali
 662-5599 / 546-0600

skúr3m
2

180

Nýlegt og vandað einbýlishús á einni hæð í Hveragerði. Húsið er 
staðsett á 1036,3 fm jaðarlóð í rólegu umhverfi. Húsið er alls 180,2 

fm. þar af er innbyggður bílskúr.

OPIÐ HÚS SUN 2. OKT KL 17:00-17:30 
 

44,9m

      Suðurland

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Glæsilegar 3ja til 5 herbergja íbúðir við 
Naustabryggju 31-33. 

Íbúðirnar eru frá 98-180 fm að stærð og fylgir 
bílastæði í lokaðri bílgeymslu öllum íbúðum.   

Íbúðirnar skilast fullbúnar með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum.  

Ískápur og uppþvottavél í eldhúsi að gerðinni 
Electrolux fylgja íbúðunum.  

Húsið er hluti af húsaþyrpingu sem er byggð í 
kringum sameiginlegan garð.

37,9 millj.Verð frá:
Íbúðirnar eru á einstökum stað við Elliðaárvog sem er  

einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík.  

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

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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM OKKAR

NAUSTABRYGGJA 31-33
ELLIÐAHÖFN 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
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Afar glæsileg 160,0 fm. lúxusíbúð 
á 4. hæð (efstu) að meðtaldri sér 
geymslu í kjallara í nýbyggingu við 
Skógarveg 14 í Reykjavík.  Íbúðin 
er í vestasta hluta hússins með 
óhindruðu og afar fallegu útsýni 
yfir Fossvoginn. Eignin skiptist 
í forstofu, 3 svefnherbergi (þar 
af hjónasvítu með fataherbergi 
og baðherbergi), 2 baðherbergi, 
þvottahús, eldhús með stórri eyju, 
stofu, borðstofu og rúmgóðum 
suðursvölum.  Bílastæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í 
húsinu. Gólfhiti í allri íbúðinni.  
Verð 89,5 millj. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Skógarvegur 14. Ný 4ra herbergja lúxusíbúð á efstu hæð

Eignin verður til sýnis nk. mánudag frá kl. 17.15 – 17.45  

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð um 320,0 fm. 
húseign á þremur hæðum að með-
töldu 77,0 fm. bakhúsi við Óðinsgötu 
9. Rekin hefur verið heimagisting 
í heildareigninni um áratugaskeið 
undir nafninu Óðinn gistiheimili. 
Eignin hefur verið mjög mikið 
endurnýjuð að innan og utan á sl 
árum og er í góðu ástandi.  Svalir 
útaf 2. og 3. hæð hússins til suðurs 
eru nýlegar sem og brunastigi á 
baklóð hússins. Á lóðinni er stór og 
nýleg viðarverönd á milli fram og 
bakhúss. Heimasíða gistiheimilis-
ins fylgir með í kaupunum,  
www.odinnreykjavik.com 

Nánari upplýsingar veittar á skrif-
stofu.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Óðinsgata 9.  Heil húseign auk bakhúss

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fjögurra 

hæða lyftuhúsi. Óskert sjávarútsýni. Aðeins 7 

íbúðir eftir. Afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja öllum 

íbúðum. Áætluð afhending í mars 2017

STÆRÐ: 92-115 fm
FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Frá 45,9-59,9M

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

SÓLTÚN KYNNIR 
öRYggIS- og þjÓNuSTuíbÚðIR

Um íbúðirnar
Nýjar og bjartar tveggja  til fjögurra herbergja 
íbúðir í fimm hæða húsi, að meðaltali um 95 m2 
að stærð, til sölu fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar 
suðursvalir. Stæði í upphitaðri bílageymslu, auk 
þess sem geymsla fylgir öllum íbúðum.

íbúðirnar eru staðsettar í Sóltúni 1–3, beint 
á móti Sóltúni hjúkrunarheimili. Frábær 
staðsetning miðsvæðis og stutt í alla þjónustu  
í nágrenninu.

Kynntu þér íbúðirnar, verðskrá og aðrar 
upplýsingar á  www.soltunibudir.is eða hafðu 
samband við okkur og bókaðu fund.

Sóltún 1 ehf | Laugavegi 182 | 105 Reykjavík 
Sími 563 1440 | soltunibudir@soltunibudir.is | www.soltunibudir.is
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Til sölu fyrir 60 ára og eldri  
í Sóltúni 1-3, Reykjavík.  
Verð frá kr. 39.800.000. 

íbúðirnar verða afhentar vorið 2017

Til sölu 2.200m² iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfðanum:
Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðar-
húsnæði í steinsteyptu húsi á Stórhöfða.  Húsið 
er á tveimur hæðum og stendur á 6.547m² lóð.  
Efri hæðin telst vera 1.530m² að mestu i einum 
opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og allt að 
5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni 
(670m²) er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði 
og lager sem eru með um 3,7m lofthæð og 
tveimur innkeyrsludyrum.  Lóðin er fullfrágengin 
með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með 
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlands-
veginn.  Á lóðinni er bygginga réttur fyrir allt að 
2.383m² nýbyggingu skv. deiliskipulagi.
Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á 
mikla möguleika. Áhugasamir hafið samband við 
sölumenn Traðar í s. 511-2900.  Verð tilboð. 



Íbúðir skilast með gólfefnum, innbyggðum ísskáp 
og uppþvottavél. Vandaðar eikarinnréttingar og 
skápar frá GKS, ljós eik, hvíttuð eik, dökk eik. 
Hvítar sprautulakkaðar innihurðir. Ljósakerfi með 
fjarstýringu. Keramik helluborð og blástursofnar  
(með kjöthitamæli) frá Electrolux. Glæsilegur 
eyjuháfur frá Bræðurnir Ormsson með fjarstýringu. 
Baðherbergi eru flísalögð með ljósum flísum 30/60. 
Þvottahús flísalögð. 

Stór og glæsilegur garður með göngustígum,  
opnum svæðum og leiksvæði á lóðinni.

Íbúðum á jarðhæð fylgir sérafnotareitur með útipalli,  
aðrar íbúðir hafa svalir og sumum íbúðum fylgja 
auk þess þaksvalir.

 Afhending nóv. - des. 2016.

 Verð frá 38.500.00 

Nýjar, fullbúnar og mjög vandaðar íbúðir við 
Naustabryggju. Stærðir frá 95 fm. til 184 fm. 
Þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðir. Sér 
bílastæði í upphituðum bílakjallara fylgir öllum 
íbúðum. Hús klætt að utan og því viðhaldslítið. 
Ál/tré gluggar.   

Stærðir frá 95 fm. til 184 fm. Þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðir.

NÝJAR  
ÍBÚÐIR Naustabryggja 31-33

Vertu velkomin

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali

892 9966 
  hannes@fastlind.is

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966  
  stefan@fastlind.is

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

892 9966 
  kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson  
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966 
  gunnar@fastlind.is

  Sýnum samdægurs, bókaðu skoðun



Hafnarbraut 39
780 HORNAFJÖRÐUR

Virkilega fallegt hús með bílskúr. Þrjú góð 
svefnherbergi, rúmgott eldhús. Hús sem mikið 
hefur verið endunýjað og fengið gott viðhald á 
undaförnum árum. Fallegur garður.

STÆRÐ: 153,2 fm EINBÝLI       HERB: 4-5

33.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73
105 REYKJAVÍK

Góð sérhæð, miðsvæðis í höfðuborginni. 2 
svefnherbergi og 2 stofur, auðvelt að breyta í 3 
svefnherbergi. Íbúðin öll hin snyrtilegasta. Hús í 
góðu ástandi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 93,9 fm HÆÐ             HERB: 4

39.300.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Öldugata 11
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg íbúð á efstu hæð í virðulegu 
eldra húsi í miðborginni. Tvö góð svefnherbergi, 
mjög stórt baðherbergi, tvær stofu, fallegt 
eldhús. Bílskúr/vinnustofa og sér bílastæði.

STÆRÐ: 124 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

59.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 23
210 GARÐABÆR

Nýleg, falleg og björt 4ra herbergja íbúð á efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýju hverfi í 
Urriðaholti í Garðabæ. Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar. Mikið og fallegt útsýni.

STÆRÐ: 141,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

61.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Álfaskeið 45
220 HAFNARFJÖRÐUR

Góð þriggja til fjögurra herbergja íbúð með 
parketi á gólfum, tvö svefnherbergi í íbúð og 
svo stór geymsla í sameign sem búið er að 
breyta í herbergi. Góðir útleigu möguleikar.

STÆRÐ: 80,1 fm TVÍBÝLI       HERB: 3-4

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

LIND Fasteignasala kynnir:  

NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og 
bjartar 3-4 ja herbergja íbúðir í fallegu húsi við 
Mánatún 7-17 í Reykjavík. Öllum íbúðum fylgir 
stæði í bílageymslu. Sérlega vandaður 
frágangur og fallegar innréttingar, tvennar 
svalir í flestum íbúðum.

Nánari upplýsingar veita:
Gunnar, í námi til lögg.fast.sala s: 699-3702
Lára, lögg.fasteignasali, s: 899-3335
Kristín, lögg.fasteignasali, s: 824-4031

STÆRÐ: 111-183 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Frá 52,5-82,9M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vallakór 2D
203 KÓPAVOGUR

Mjög glæsilega 4ra herbergja útsýnisíbúð 
ásamt bílastæði í bílageymslu við Vallakór 2 D 
í Kópavogi. 

STÆRÐ: 142,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Skúlagata 20
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 3.hæð í vönduðu húsi fyrir 60 ára 
og eldri. Vandaðar innréttingar og yfirbyggðar 
svalir. Starfandi húsvörður og aðgengi að 
öflugu starfi Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur.

STÆRÐ: 70,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    2. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    2. okt 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. okt 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    2. okt 13:45 – 14:15 OPIÐ HÚS    3. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    3. okt 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    2. okt 17:00 – 17:30BÓKIÐ SKOÐUN



Austurkór 4-6
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg parhús á einni hæð á 
góðum stað að Austurkór 4-6.

Húsin skilast tilbúin til innréttinga 
að innan og fullbúin að utan með 
grófjafnaðri lóð. Áltré gluggar, hiti 
í gólfi, aukin lofthæð, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi.

Stutt í alla helstu þjónustu, skóla 
og leikskóla sem og útivistarsvæði 
Kópavogs við Vatnsenda og  
Elliðavatn.

57.900.000

STÆRÐ: 176 fm PARHÚS      HERB: 4

Álfkonuhvarf 59
203 REYKJAVÍK

Virkilega falleg, vel staðsett íbúð með frábæru 
útsýni yfir Elliðavatn og fjallahringinn. 
Þvottahús innan íbúðar. Bílageymsla. S-V svalir.

STÆRÐ: 96,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.700.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Háberg 3
111 REYKJAVÍK

Vel staðsett íbúð með sér inngangi á rólegum 
stað. Rúmgóðar svalir. Frábært útsýni. 

STÆRÐ: 74,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

26.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Blönduhlíð 2
105 REYKJAVÍK

Vel staðsett íbúð í Hlíðunum. Góð lofthæð. 
Gert ráð fyrir þvottahúsi innan íbúðar. Stutt í 
skólann. 

STÆRÐ: 60,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

27.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Sölufulltrúi

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    3. okt 17:00 – 17:30

Garðatorg 2a og 2b
210 GARÐABÆR

Lind fasteignasala kynnir:

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum 
íbúðum, allt að 3,30m, Húsin eru álklædd að 
utan, vandaðar innréttingar og granít, Fullbúin 
sýningaríbúð. 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 

Allar nánari upplýsingar veita:

Hannes, lögg.fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, lögg.fasteignasali, s: 696-1122
Stefán, lögg.leigumiðlari, s: 892-9966
Gunnar, í námi til lögg.fasteignasala, s:699-3702

STÆRÐ: 100,2-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 57,5 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bauganes 19
101 REYKJAVÍK

Viltu byggja einbýlishús í grónu hverfi. Ein-
býlishúsalóð með öllum teikningum í Skerjafirði.  
eignarlóð stærð 445 fm með teikningum, 
byggingaréttur fyrir 219 fm húsi.

STÆRÐ: 216 fm LÓÐ       HERB: 5

20.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Miklabraut 64
105 REYKJAVÍK

Hæð með sérinngangi ásamt bílskúr. Eignin er 
nýtt í dag sem tvær íbúðir. 
3 svefnherbergi og 3 stofur. Mjög gott skipulag.

STÆRÐ: 224,9 fm HÆÐ       HERB: 6

64.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Tvær íbúðir auk bílskúrs  

OPIÐ HÚS    4. okt 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    2. okt 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    4. okt 17:00 – 17:30
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BÍLAR &
FARARTÆKI

 MERCEDES-BENZ Atego 818 
4x2. Árgerð 2006, ekinn 98 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.500.000. 
Rnr.102682. Skotbómuarmur með 17 
metra lengingu

MERCEDES-BENZ Sprinter 519. Árgerð 
2013, ekinn 252 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 7.700.000. Rnr.102612.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

CHEVROLET Spark. Árgerð 2015, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.260313 Á STAÐNUM 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

RENAULT Clio. Árgerð 2016, ekinn 43 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.260342 Á STAÐNUM 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

TOYOTA Aygo x-play. Árgerð 2014, 
ekinn 11 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.240260 Á STAÐNUM 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

LR RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC 
SD4 nýskr. 01/2012, ekinn 92 Þ.km, 
dísel (191 hö), sjálfskiptur, glerþak 
ofl. Verð 7.490.000 kr. Raðnr. 255470 
á BILO.is

TOYOTA YARIS ACTIVE Árg. 2016, 
ekinn 15 Þ.km, bensín, 6 gíra. 
Einkabíll! TILBOÐ 2.400.000 kr, 
auðveld kaup áhv. lán ca. 2,2mkr. 
Raðnr. 255583 á BILO.is

VW TRANSPORTER KASTEN LANGUR 
4x4 nýskr. 06/2005, ekinn 250 Þ.KM, 
dísel, 5 gíra, fjórhjóladrifinn. Verð 
1.780.000. Raðnr. 287647 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

ÞARftU Að kAUpA eðA 
SeLjA bíL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic. 
Árgerð 2015, ekinn 5 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar. Á staðnum Verð 
6.980.000. Rnr.117871.

VW Caravelle 9 Manna. Árgerð 2011, 
Ekinn 141 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.950.000. Á staðnum Rnr.116424.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

Nissan E-NV200, 10/2014, ek 5 þús 
km, verð 2.650 þús, ( nývirði 4.690. 
þús ), sjsk, hraðhleðslutengi.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Volvo V60 New D3 Buisness, 3/2015, 
ek 27 þús km, dísel, sjsk, ásett verð 
4.550 þús, er á staðnum, raðnr 
220679.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

3.190.000 kr.3.990.000 kr.

Kia cee’d EXKia Optima EX Premium
Árgerð 5/2015, ekinn 42 þús. km,
dísil, 1.600 cc, 128 hö, beinskiptur, 
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 3/2014, ekinn 30 þús. km, 
dísil, 1.700 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
framhjóladrifinn, eyðsla 4,6 l/100 km.

4.490.000 kr.2.690.000 kr.

Kia Sportage EX 4WDKia cee’d LX
Árgerð 6/2015, ekinn 39 þús. km, 
dísil, 2.000 cc, 136 hö, beinskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,9 l/100 km.

Árgerð 4/2015, ekinn 37 þús. km, 
dísil, 1.400 cc,  90 hö, beinskiptur 
eyðsla 4,2 l/100 km.

4.990.000 kr.1.990.000 kr. 5.990.000 kr.3.990.000 kr.

Kia Sorento EX ClassicKia Rio EX Kia Sorento EX PremiumKia Sportage EX 4WD
Árgerð 2/2013, ekinn 72 þús. km, 
dísil, 2.200 cc, 198 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

Árgerð 11/2012, ekinn 66 þús. km, 
dísil, 1.400 cc, 90 hö, beinskiptur,  
framhjóladrifinn, eyðsla 3,6 l/100km

Árgerð 5/2014, ekinn 92 þús. km, 
dísil, 2.200 cc, 198 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

Árgerð 9/2014, ekinn 86 þús. km, 
dísil, 2.000 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,2 l/100 km.

26.300 kr. á mánuði*33.200 kr. á mánuði*

49.200 kr. á mánuði*33.200 kr. á mánuði*

37.300 kr. á mánuði*24.000 kr. á mánuði*

41.124 kr. á mánuði*16.500 kr. á mánuði*

Notaðir
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Notaðir

Ábyrgð fylgir!

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 84 mánuði. Vextir 8,75% 
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,5%. 
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

*

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Kletthálsi 2 • 110 RVK
S. 567 4000

TOYOTA Land Cruiser 150 gx
38” breyttur hjá Arctic 
Trucks. AT Dekk, fox 
demparar, loftlæsingar 
framan og aftan, 4:88 
hlutföll, spilbiti framan og 
aftan.. Árgerð 2014, ekinn 
69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
5 gírar. Tilboð 13.800.000. 

Rnr.338541. 
MJÖG VEL MEÐ FARINN, BÍLLINN ER Á STAÐNUM.

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


