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Rio Tinto

Sérfræðingur í öryggismálum 

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi hf. er 
þekkingarfyrirtæki sem 
rekur álver í Straumsvík. Við 
bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking 
og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á 
markvisst fræðslustarf, 
frammistöðuhvetjandi 
starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt 
tækifærum til starfsþróunar 
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, 
og heilbrigðismál í öndvegi og 
vinnum stöðugt að umbótum á 
verkferlum og vinnuaðferðum. 
Við leggjum áherslu á að starfa 
í góðri sátt við umhverfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3941 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Þekking á öryggisstjórnun og straumlínustjórnun kostur.
Brennandi áhugi á öryggismálum.
Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.
Góð íslensku-og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu 
og riti.
Góð tölvukunnátta.
Frumkvæði, hugsjón og sjálfstæð vinnubrögð.
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Umsóknarfrestur

19. október 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Forvarnir í öryggismálum og stuðningur við allar deildir 
fyrirtækisins .
Þjálfun og fræðsla fyrir starfsmenn ásamt þróun 
fræðsluefnis.
Umsjón með áhættugreiningum.
Innleiðing á nýjum aðferðum til að bæta öryggismenningu.
Umsjón með atvikaskráningu, greining orsaka og eftirfylgni 
úrbóta.
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.
Umsjón með neyðarvarnarsjórn. 
Þátttaka í innri og ytri úttektum.
Samskipti innan fyrirtækisins og við ytri aðila.

Rio Tinto á Íslandi hf. leitar eftir því að ráða sérfræðing í öryggismálum í öryggisteymi fyrirtækisins.  
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í starf sérfræðings öryggismála og eldvarna. Fyrirtækið leggur sig fram um að tryggja 
öryggi starfsmanna sinna, auka þekkingu þeirra á öryggismálum og skapa þannig skaðlausan vinnustað. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verk-, tækni-, iðnfræðingur á rafmagnssviði

Helstu verkefni:
• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða innri 

öryggisstjórnun raforkufyrirtækja
• Túlkun og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál
• Þátttaka í skipulagningu og umsjón með framkvæmd 

lögbundins eftirlits með innri öryggistjórnun raforkufyrirtækja 
• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og 

öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggissviði  
og aðrar almennar kröfur í starfsumhverfinu 

• Þátttaka í samstarfi í þróun laga og reglna sem gilda um 
háspennt- og lágspennt raforkuvirki

• Þátttaka í samstarfi við erlendar og innlendar stofnanir og 
fyrirtæki á sviði rafmagnsöryggis

• Eftirlit með skoðunarstofum á rafmagnssviði

Menntun, reynsla og hæfni:
• Próf í verk-, tækni- eða iðnfræði á 

rafmagnssviði (sterkstraums) er skilyrði
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á gagnagrunnum og rafrænni 

þjónustu er kostur
• Þekking á gæðastjórnun og 

gæðastjórnunarkerfum er kostur
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og frumkvæði í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Færni í einu Norðurlandamáli er æskileg

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardótttir 
inga@hagvangur.is

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum 
tengil sem finna má á heimasíðum 
Hagvangs, www.hagvangur.is og 
Mannvirkjastofnunar, www.mvs.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. okt. nk.

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

Mannvirkjastofnun leitar að öflugum starfsmanni með ríka þjónustulund til að sinna starfi sérfræðings á 
rafmagnsöryggissviði. Starfið er faglega krefjandi og felur í sér umsjón með framkvæmd eftirlits með innri 
öryggisstjórnunarkerfum raforkufyrirtækja og fræðslu og kynningu á rafmagnsöryggismálum.

Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja 
samræmingu á byggingar- og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði 
við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Í boði er krefjandi starf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri 
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til sækja um.
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Spennandi starf

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Greifinn veitingahús var stofnað 
árið 1990 á Akureyri. Greifinn 
er fjölskyldustaður af bestu 
gerð og kappkostar að þjóna 
sem fjölbreyttustum hópi 
viðskiptavina. Einnig býður 
Greifinn upp á veisluþjónustu, 
grillþjónustu og salarleigu 
sem er einkar hentug fyrir 
hverskonar hópa. Á Greifanum 
starfa 50 starfsmenn í fullu 
starfi og hlutastörfum. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3769 

Hæfniskröfur
 framleiðslu eða 

sambærilegt æskilegt.

 kostur.

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

13. október 

Starfssvið

 á 
starfsmannamálum.

Greifinn óskar  eftir kröftugum framkvæmdastjóra.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að stöðvarstjóra
í Fljótsdalsstöð 

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Starfið felst í umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitu-
mannvirkja. Viðkomandi ber einnig ábyrgð á samskiptum við hagsmuna-
aðila og að öryggiskröfum Landsvirkjunar sé framfylgt í daglegum rekstri. 
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir hæfni til að miðla upplýsingum, 
sýna frumkvæði og leiðtogahæfileika og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.

• Tæknimenntun á rafmagns- eða vélasviði
• Stjórnunarþekking og reynsla af rekstri
• Reynsla á sviði viðhaldsstjórnunar, gæðastjórnunar  

og áætlanagerðar
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti  
• Hæfni í samskiptum

Sótt er um starfið hjá Capacent,capacent.is. Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar 
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.
hreinsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 23.október.  

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Capacent — leiðir til árangurs

Dalvíkurbyggð er 1900 manna 
sveitarfélag við Eyjafjörð. Þar 
er blómlegt atvinnulíf, öflugt 
menningarlíf og aðstaða til 
íþróttaiðkunar framúrskarandi. 
Umhverfið er sérlega 
fjölskylduvænt og aðstæður til 
útivistar með besta móti
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Forstöðumaður 
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Bókasafns 
Dalvíkurbyggðar og Héraðsskjalasafns Svarfdæla.  
 
Bókasafn Dalvíkurbyggðar er almenningsbókasafn sem 
þjónar almenningi og skólum. Bókasafnið er jafnframt 
upplýsingamiðstöð sveitarfélagsins. Héraðsskjalasafnið 
safnar, varðveitir og skráir skjöl. Einnig er þar unnið að 
söfnun og skráningu ljósmynda og listaverka. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3938 

Starfssvið
Daglegur rekstur bókasafns og héraðsskjalasafns.
Gerð starfs- og fjárhagsáætlana.
Þróunarstarf .
Samskipti við hagsmunaaðila.
Almenn störf bókasafns- og héraðsskjalavarðar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði.
Haldgóð reynsla af sambærilegum verkefnum.
Skráningarréttindi kostur.
Áætlanagerð kostur.
Góð almenn tölvu- og tungumálakunnátta.
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
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Leikskólastjóri 
Fræðslu- og menningarsvið Dalvíkurbyggðar óskar eftir að 
ráða leikskólastjóra í leikskólann Krílakot á Dalvík. 
 
Leikskólinn Krílakot er 5 deilda leikskóli þar sem eru um 
100 börn á aldrinum 9 mánaða til 6 ára og 28 starfsmenn. 
Leikskólinn er opinn frá 07:30-16:15 og er vistunartími 
barnanna allt frá fjórum tímum uppí 8,75 tíma. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3939 

Starfssvið
Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagi og rekstri.
Fagleg forysta.
Ráðningar og mannauðsstjórnun.
Stuðla að framþróun í skólastarfi.
Leiða samstarf starfsmanna, nemenda og heimila.

Menntunar- og hæfniskröfur
Leikskólamenntun skilyrði, framhaldsmenntun kostur.
Þekking og reynsla af starfsemi leikskóla skilyrði.
Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri æskileg.
Stjórnunar og leiðtogahæfni.
Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku.
Framsúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfni og góð yfirsýn.
Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð.

Dalvíkurbyggð leitar eftir öflugum aðilum í krefjandi störf forstöðumanns og leikskólastjóra hjá sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur 

24. október 

Rio Tinto

Leiðtogi svæðis og öryggi 
búnaðar 

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi hf. er 
þekkingarfyrirtæki sem 
rekur álver í Straumsvík. Við 
bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking 
og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á 
markvisst fræðslustarf, 
frammistöðuhvetjandi 
starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt 
tækifærum til starfsþróunar 
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, 
og heilbrigðismál í öndvegi og 
vinnum stöðugt að umbótum á 
verkferlum og vinnuaðferðum. 
Við leggjum áherslu á að starfa 
í góðri sátt við umhverfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3940 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði.
Yfirgripsmikil þekking á tæknimálum og sjálfvirkni.
Leiðtogahæfileikar og geta til að virkja fólk.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
Brennandi áhugi á öryggismálum.
Góð tölvukunnátta.
Góð íslensku-og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu 
og riti.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
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Umsóknarfrestur

19. október 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Ábyrgð á viðhaldi svæðis utandyra.
Ábyrgð á endurvinnslu og úrgangsstjórnun. 
Ábyrgð á gerð kostnaðaráætlana og eftirlit.
Rýni og innleiðing innri og ytri krafna varðandi starfsemina.
Ábyrgð á innleiðingu nýrra krafna varðandi öryggi búnaðar 
(process safety).
Greining á áhættum og innleiðing á áhættustýringum. 
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.
Alþjóðlegt samstarf og innri samskipti.

Rio Tinto á Íslandi hf  leitar að einstaklingi til að hafa yfirumsjón með öllu sem tengist rekstri athafnasvæðis verksmiðjunnar.  
Starfið felur einnig í sér ábyrgð á innleiðingu á öryggi búnaðar (Process Safety).   Leitað er að einstaklingi með góða 
tækniþekkingu og reynslu af verkefnastjórnun og innleiðingu nýrra verkferla.  
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Verkstæðisformaður
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á sláttarprömmum 

þess. Ársvelta er um 500 milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 
24. október 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Reynsla	af	stjórnun	og	mannaforráðum
•	Lipurð	í	samskiptum
•	Áhugi	og	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	og	öryggisstjórnun
•	Enskukunnátta
•	Viðkomandi	þarf	að	vera	framsækinn,	árangursmiðaður	og	
sjálfstæður,	sýna	frumkvæði	og	hafa	áræði	til	að	takast	á	við	
krefjandi	stjórnunarstarf	hjá	traustu	og	vel	reknu	fyrirtæki

Helstu verkefni

•	Öryggi	starfsmanna,	velferð	þeirra	og	umhverfismál
•	Stöðugar	umbætur	varðandi	öryggismál
•	Skipulag	og	verkstjórn	á	verkstæði	og	samræming	á	
samstarfi	við	aðrar	deildir	fyrirtækisins

•	Fyrirbyggjandi	viðhald
•	Samskipti	við	birgja

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða verkstæðisformann. Hann hefur 
yfirumsjón með eftirliti og viðhaldi á sláttarprömmum, vélum og búnaði verksmiðjunnar. 
Verkstæðisformaður tekur þátt í áætlunum og undirbúningi við breytingar og endurbætur 
verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis. Hann gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um 
öryggi og umhverfismál. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla ásamt góðum kjörum.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Fagstjóri Sarps

Sarpur er skráningar- og upplýsingakerfi sem 
er notað af ýmsum söfnum og stofnunum 
sem flest eru í eigu ríkis og sveitarfélaga.

Í Sarpi eru varðveittar upplýsingar um listaverk, 
muni, myndir, fornleifar, hús, þjóðhætti og 
örnefnalýsingar ásamt öðru efni. Undanfarin 
ár hafa aðilar að Sarpi skráð rúmlega eina 
milljón færslna í gagnasafnið sem varðveitt 
er á innri vef þess. Meirihluti þeirra er nú 
aðgengilegur á ytri vefnum sarpur.is. 

Nánar um Sarp
https://www.landskerfi.is/kerfin/sarpur

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ferilskrá, 
kynningarbréf, afrit prófskírteina ásamt upplýsingum um meðmælendur. 

Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Laust er til umsóknar starf fagstjóra Sarps. Sarpur er skráningar- og 
upplýsingakerfi safna fyrir menningarsöguleg gögn og sarpur.is er andlit Sarps 
út á við. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi
•	Menntun	eða	reynslu	tengda	skráningarkerfum	og	
upplýsingatækni

•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi,	nákvæmni	og	öguð	
vinnubrögð

•	Færni	til	að	vinna	í	hópi,	þjónustulund	og	samskiptahæfni
•	Góða	kunnáttu	í	íslensku	og	ensku	og	færni	til	að	tjá	sig	í	
ræðu	og	riti

•	Góða	almenna	tölvukunnáttu

Helstu verkefni

•	Umsjón	þróunar,	viðhalds	og	daglegs	rekstrar	
Sarps	og	sarpur.is

•	Umsjón	með	gagnasafni,	uppbyggingu	og	viðhaldi	
grunntaflna	auk	gæðaeftirlits	með	skráningum

•	Samskipti	við	þjónustuaðila	vegna	kerfisþróunar	og	
gagnasafns

•	Samvinna	við	söfn	og	tengda	aðila
•	Notendaþjónusta	og	kennsla
•	Gerð	kennslu-	og	kynningarefnis

Um 100% starf er að ræða. Æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf 1. desember n.k. eða eftir samkomulagi. 

Starfsstöð starfsmanns er hjá Landskerfi bókasafna 
hf., á grundvelli þjónustusamnings Landskerfis 
bókasafna og Rekstrarfélags Sarps. Þar fer fram rekstur  
bókasafnskerfisins Gegnis, safnagáttarinnar Leitir og 
menningarsögulega gagnasafnsins Sarps. 

Gerð	er	krafa	um:

Mikill	kostur	er	ef	umsækjandi	hefur	þekkingu	eða	reynslu	af:

•	Safnastarfi	og	skráningarmálum	safna
•	Grunnþáttum	verkefnastjórnunar
•	Helstu	þáttum	hugbúnaðarþróunar,	allt	frá	gerð	kröfulýsingar	
til	prófunar

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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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

SÉRFRÆÐINGUR Á FJÁRMÁLASVIÐ 365
Helstu þættir starfsins:
 
- Umsjón sjóðstreymisáætlunar
- Samskipti við lánardrottna
- Utanumhald um stöður gagnvart lánardrottnum
- Greiningar og önnur verkefni

Menntunar- og hæfniviðmið:• 
 
- Viðskiptafræðimenntun
- Góð Excel kunnátta
- Góð bókhaldsþekking

Fyrirspurnir um starfið sendist á arnib@365.is.
Vinsamlegast sækið um starfið í gegnum vefinn 
okkar, 365.is, undir “Laus störf”

Umsóknarfrestur er til og með 16. október.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

     Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Atvinnuráðgjafi

Starfssvið:
• Ráðgjöf við fyrirtæki, einstaklinga og sveitarfélög
• Aðstoð við gerð viðskipta- og rekstraráætlana
• Aðstoð og leiðbeiningar við gerð umsókna í sjóði 

og til lánastofnana
• Vinna við ýmis verkefni er snúa að byggðaþróun 

á Vesturlandi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Þekking á atvinnulífi og sveitarfélögum á Vesturlandi 

er kostur
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. okt. nk.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða atvinnuráðgjafa.  
Viðkomandi starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ertu með iðn- eða tæknifræðimenntun?

Starfssvið
• Almenn afgreiðsla vegna eignatjóna
• Tjónaskráning og mat á bótaskyldu
• Tjónaskoðanir og tjónamat
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og 

samstarfsaðila
• Gagnaöflun og útreikningur tjónakostnaðar

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði iðngreina, t.d. húsasmíða, 

pípulagna eða tæknifræði
• Reynsla af gerð kostnaðarmata æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri 

íslenskukunnáttu
• Geta til að starfa sjálfstætt og vinna vel undir álagi
• Nákvæm, markviss og fagleg vinnubrögð

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardótttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. okt. nk.

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskiptavinir 
upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst 
að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála 
hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu. 

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af sautján og er það íslenska fyrirtæki 
sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna. 

TM auglýsir spennandi starf innan tjónaþjónustu fyrirtækisins. Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera 
frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum og þjónustulund.
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SHOWROOM MANAGER
NORR11 á Íslandi leitar að Showroom Manager. Ef þú hefur áhuga á hönnun, 
markaðssetningu og langar að takast á við krefjandi fyrirtækjarekstur gæti  
starfið átt vel við þig. Menntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki skilyrði.

Verkefnin eru mörg, breytileg og skemmtileg. Þú berð ábyrgð á því að kaupa 
inn og sjá um birgðahald á vörum frá erlendum birgjum, markaðssetja vörurnar, 
selja og sjá til þess að viðskiptavinir NORR11 fái alltaf framúrskarandi 
þjónustu. Þess á milli máttu sitja í afar þægilegum og fallegum hægindastólum 
og sófum.

Ef þú hefur áhuga sendu okkur þá umsókn á norr11@norr11.is. Þú mátt gjarnan 
láta texta um sjálfa/n þig fylgja með, ferilskrá og annað sem þú heldur að gæti 
hjálpað okkur að sjá að þú sért rétta manneskjan í starfið.

Nánari upplýsingar: norr11@norr11.is eða í síma 863-9044.

@NORR11ICELAND
NORR11.IS

HVERFISGATA 18A 101 REYKJAVÍK

KREFJANDI STÖRF 
FYRIR ÖFLUGA EINSTAKLINGA

SÉRFRÆÐINGUR Í LYFJAGÁT
HELSTU VERKEFNI
•  Meðhöndlun aukaverkanatilkynninga fyrir markaðsleyfishafa, sem Vistor er umboðsaðili fyrir
•  Þjálfun starfsfólks
•  Regluleg samskipti við markaðsleyfishafa
•  Vöktun á netfangi
•  Rýni fagtímarita
•  Undirbúningur og þátttaka í lyfjagátarúttektum

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun af heilbrigðis- eða raunvísindasviði
•  Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
•  Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
•  Góð samskiptahæfni
•  Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í LYFJASKRÁNINGUM
Tímabundið starf í eitt ár

HELSTU VERKEFNI
•  Vinna vegna skráninga og viðhalds á markaðsleyfum fyrir markaðsleyfishafa sem Vistor er umboðsaðili fyrir
•  Samskipti við Lyfjastofnun
•  Staðgengill sérfræðings í lyfjagát fyrir þá markaðsleyfishafa sem við á
•  Útgáfa vörumastera

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun af heilbrigðis- eða raunvísindasviði
•  Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
•  Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
•  Góð samskiptahæfni
•  Mjög góð enskukunnátta

Sótt er um störfin í gegnum ráðningarvef Vistor www.vistor.is. Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá ásamt 
stuttri greinargerð þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir því 
hvers vegna viðkomandi telur sig hæfan til að gegna því. 
Nánari upplýsingar veita Unnur Björgvinsdóttir deildarstjóri skráningardeildar s. 824 7140 
og Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri s. 824 7136. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. október næstkomandi.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar 
á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.
Gildi Vistor eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni 

www.vistor.is

 

Vistor óskar eftir að ráða sérfræðinga sem tilheyra munu öflugum hópi 
starfsmanna skráningardeildar félagsins. Um er að ræða krefjandi störf 
fyrir metnaðarfulla einstaklinga sem vilja vinna hjá fyrirtæki þar sem 
starfað er samkvæmt gildunum áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni. 

Fuglavernd / BirdLife Iceland  |  Hverfisgötu 105  |  101 Reykjavík

Sími: 562 0477  |  fuglavernd@fuglavernd.is  |  fuglavernd.is

Fuglavernd óskar eftir 
markaðs- og samskiptafulltrúa
í 50% starf.  
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingi til starfa.

Meginviðfangsefni 
•  Umsjón með kynningar‐ og markaðsmálum félagsins.

•  Umsjón með heimasíðu Fuglaverndar og samfélagsmiðlum.  

•  Skrifa fréttir af starfsemi félagsins og miðla þeim til fjölmiðla.

•  Umsjón með gerð kynningarefnis og auglýsinga á vegum 

•  Fuglaverndar. 

•  Umsjón með viðburðum á vegum félagsins og sölumálum, ásamt 

því að annast samskipti við félagsmenn.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
•  Góð almenn menntun og áhugi á umhverfs- og náttúruverndar-

•  málum.

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af markaðsmálum og skipulagningu viðburða.

•  Góð íslenskukunnátta auk góðrar kunnáttu í ensku. Hæfileiki til 

•  tjáningar í ræðu og riti.

•  Góð almenn tölvufærni og þekking á helstu forritum.

•  Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og 

•  hæfni í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir skulu 

hafa borist Fuglavernd eigi síðar en mánudaginn 25. október 2016.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-

bréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi 

og ástæða umsóknarinnar.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hólmfríður Arnardóttir, fram-

kvæmdastjóri, netfang holmfridur@fuglavernd.is - sími 5620477

Fuglaverndarfélag Íslands eru frjáls félagasamtök sem hafa það 

að markmiði að vernda fugla og búsvæði þeirra. Fræðsla er 

mikilvægur liður í starfseminni og tengls við félagsmenn okkar 

sem eru um 1300, einnig er samvinna við systurfélög okkar í 

náttúruvernd, innanlands sem utan, mikilvæg, svo og að veita 

yfirvöldum aðhald um lagasetningar og framkvæmdir.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari
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YFIRVAKTSTJÓRI 

Hæfniskröfur 
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
- Góð þjónustulund  
- Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar 
- Tæknilega þenkjandi 
- Geta til að þróa verkferla 
- Reynsla af verkefnastýringu er kostur 
- Ökuréttindi D (rútupróf) er kostur 

 

Óskast í akstursdeild Hópbíla 
Starfssvið 
- Stjórnun og samhæfingu þjónustu  
- Skipulagning, nýting tækja og mannafla  
- Umsjón með vaktstjórum og verkefnum sem þeim tilheyra 
- Verkefnastýring og eftirfylgni 
- Umsjón með kvörtunum, ábendingum og fyrirspurnum 
- Ýmis verkefni í samvinnu með rekstrarstjóra 

 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2016 
og skulu umsóknir með kynningarbréfi, ferilskrá og upplýsingum 

um meðmælendur sendast á netfangið hildur@hopbilar.is     
 

Upplýsingar um starfið veita Ágúst Haraldsson í s. 822-0073 gusti@hopbilar.is  
og Hildur Guðjónsdóttir í s. 822-0069 hildur@hopbilar.is 

www.hopbilar.is  

Sandhotel er nýtt 80 herbergja fyrsta flokks „boutique“ hótel í miðborginni sem opnar í 
byrjun árs 2017. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum til að koma að uppbyggingu 
hótelsins og taka þátt í að gera dvöl gesta þess eftirminnilega.

Ný tækifæri í ferðaþjónustu

Við leitum að reynslumiklum einstaklingi til að bera 
ábyrgð á sölu- og bókunarmálum fyrir Sandhotel.

Starfssvið:
• Innleiðing á bókunarkerfum hótelsins
• Samningar við birgja
• Samskipti við innlenda og erlenda söluaðila
• Önnur verkefni í tengslum við opnun
 á nýju hóteli
Hæfniskröfur: 
• Þekking og reynsla af sölu- og  bókunarmálum 
 hótela
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki, 
 frumkvæði og samskiptafærni

Við leitum að skipulögðum og vandvirkum 
einstaklingi í starf yfirþernu.

Starfssvið: 
• Umsjón og eftirlit með þrifum á herbergjum 
 og öðrum svæðum hótelsins
• Starfsmannamál og skipulag vakta
• Umsjón með innkaupum
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki, 
 frumkvæði og samskiptafærni

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2017.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknum er skilað á netfangið job@sandhotel.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Bragadóttir, 
framkvæmdastjóri Sandhotel, í síma 699 6964.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Sandhotel   I   Laugavegi 34-36   I   www.sandhotel.is

Við leitum að öflugum einstaklingum með fram-
úrskarandi þjónustuframkomu til starfa á dag- og 
næturvöktum í gestamóttöku Sandhotel. 

Starfssvið: 
• Fagleg móttaka gesta og upplýsingagjöf
• Þjónusta, sala og úrlausn mála  
• Bókanir, innritun, símvarsla og uppgjör

Hæfniskröfur:
• Þjónustuvilji og vönduð framkoma
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu
 og rituðu máli
• Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki, 
 frumkvæði og samskiptafærni

SALA OG BÓKUN YFIRÞERNA GESTAMÓTTAKA

Allar nánari upplýsingar veitir Bryndís
í síma 552-1600 eða bryndis@talent.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. október nk.

Þekkt ræstingarfyrirtæki leitar 
að öflugum þjónustustjóra

Viðkomandi þarf að búa yfir:
• Heiðarleika og frumkvæði
• Þjónustulund og metnaði
• Sjálfstæðum vinnubrögðum
• Framúrskarandi færni í samskiptum

Krefjandi starf í fjölþjóðlegu umhverfi. Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði ásamt  reynslu 
af ræstingum. Verður að vera íslensku- og/eða  enskumælandi. 

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Umsjón með ráðningunni hefur Bryndís hjá 
Talent og er áhugasömum bent á að sækja um 
starfið á vefsíðunni www.talent.is

bryndis@talent.islind@talent.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu  
lögfræðings lausa til umsóknar.

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.

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum lögfræðingi til starfa á skóla- og frístundasviði.  
Næsti yfirmaður er yfirlögfræðingur skóla- og frístundasviðs. 

Skóla- og frístundasvið annast rekstur 64 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborga og hefur umsjón með 
daggæslu í heimahúsum  Jafnfram heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita undir sviðið. Lögfræðiþjónusta skóla- 
og frístundasviðs hefur umsjón og yfirsýn yfir lagaleg stjórnsýslumálefni sviðsins. Lögfræðiþjónustan er starfsmönnum á skrifstofu 
skóla- og frístundasviðs og stjórnendum starfsstöðva sviðsins til lögfræðilegrar ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði þeirra, þ.m.t. er 
lagaleg ráðgjöf í tengslum við vinnurétt. Auk þess fer lögfræðiþjónustan með umsýslu fyrir skóla- og frístundaráð. 

Helstu verkefni:
•	 Lögfræðileg	ráðgjöf,	upplýsingagjöf	og	þjónusta	við	starfs-	 	
 menn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur leik  
 skóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva varðandi stjórnsýslu,  
 vinnurétt  og lagaumhverfi starfseminnar. 
•	 Fræðsla	fyrir	stjórnendur	og	starfsmenn	um	lög	og	reglugerðir		
 er varða starfsemi sviðsins.
•	 Þátttaka	í		þróun	stjórnsýslu	sviðsins.
•	 Gerð	samninga	og	reglna	í	tengslum	við	starfsemi	sviðsins.	 

Hæfniskröfur:
•	Embættispróf	eða	meistaragráða	í	lögfræði.
•	Þekking	og	reynsla	af	stjórnsýslurétti.
•	Þekking		og	reynsla	af	vinnurétti	æskileg.
•	Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	Skipulagshæfni,	frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð.	
•	 Lipurð	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.

Umsókn	fylgi	yfirlit	yfir	nám	og	fyrri	störf	auk	afrits	af	prófskírteini	frá	háskóla.	Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2016.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  

Nánari	upplýsingar	veitir	Guðrún	Sigtryggsdóttir,	yfirlögfræðingur,	í	síma	411-1111.	Netfang:	gudrun.sigtryggsdottir@reykjavik.is 

Velferðarsvið

StuðningSfulltrúi - Heimili fyrir fatlaða BreiðHolti

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að bæta við stuðningsfulltrúa í frábæran starfsmannahóp á heimili einhverfra í 
Breiðholti. Innri starfssemi á heimilinu er hluti af tilraunaverkefni og því er starfið í sífelldri þróun. Starf stuðningsfulltrúa er 
meðal annars að taka þátt í teymisvinnu og að móta verkferla svo að innri starfssemi heimilisins verði sem best er á kosið 
með það að leiðarljósi að íbúar heimilisins geti lifað sem sjálfstæðustu lífi.
Starfið er 70% og unnið er í vaktavinnu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Elín Jóhannsdóttir í síma 698 3663  
og tölvupósti ingibjorg.elin.johannsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 22. október n.k

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvetja og styðja notendur þjónustunnar til sjálfshjálpar  
 og félagslegrar virkni.
• Leiðbeinir/aðstoðar notendur þjónustunnar við athafnir  
 daglegs lífs.

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun. 
• Reynsla af því vinna með einhverfum  
 einstaklingum æskileg. 
• Þekking í tákn með tali æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, samskiptahæfileikar  
 og skipulagshæfni. 
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Ökupróf er skilyrði.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur  
 Reykjavíkurborgar.

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

Aðstoðarverkstjóri í pökkun og afgreiðslu
Norðlenska óskar eftir að ráða aðstoðarverkstjóra í 
pökkun og afgreiðslu fyrirtækisins á Akureyri. Vinnutími 
er mán-fim kl. 7-16 og fös kl. 7-13. Aðstoðarverkstjórinn 
gengur í almenn störf í pökkun og afgreiðslu og leysir 
verkstjóra af eftir þörfum. Æskilegt er að aðstoðarverk-
stjóri hafi sveinspróf í kjötiðn. Einnig er reynsla af stjórnun 
starfsfólks æskileg.

Aðstoðarvaktstjóri á kvöldvakt
Einnig óskum við eftir að ráða aðstoðarvaktstjóra á kvöld-
vakt. Vinnutími fylgir breytilegum vinnutíma kvöldvaktar. 
Aðstoðarvakstjórinn gengur í almenn störf í pökkun og 
afgreiðslu og leysir vakstjóra af eins og á þarf að halda. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun 
starfsfólks. 

Í báðum störfum er gerð krafa um sjálfstæð vinnubrögð, 
stundvísi, skipulagshæfni og frumkvæði. Einnig góða 
samskiptahæfni, snyrtimennsku, góða almenna tölvu-
kunnáttu sem og íslensku- og enskukunnáttu. 

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert H. Sigmunds-
son framleiðslustjóri í síma 840 8858 á dagvinnutíma eða 
netfang eggerts@nordlenska.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október nk. 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á  
www.nordlenska.is. Öllum umsækjendum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins með 
um 180 starfsmenn að jafnaði. Meðal þekktustu vörumerkja fyrirtækisins 
eru Goði, KEA og Húsavíkur hangikjöt. Norðlenska er með virka jafnréttis-
stefnu og hvetur bæði kyn til þess að sækja um laus störf.

DORMA auglýsir eftir 
söluráðgjöfum í fullt starf 
og hlutastörf um helgar.

■ Ef þú ert eldri en 20 ára,

■ hefur brennandi áhuga á heilsu- 
rúmum, hús gögnum og smávöru,

■ ert góður sölumaður,

■ ert góður í mannlegum  
samskiptum,

■ ert stundvís og heiðarlegur,

■ vilt vinna á líflegum og  
skemmtilegum vinnustað. 

Sendu þá umsókn á netfangið 
vinna.dorma@dorma.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg  
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum verður svarað.

www.dorma.is



Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við viljum jákvæða og áhugasama einstaklinga til liðs 
við okkur sem búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og hafa metnað til þess að ná góðum árangri í starfi.
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Auglýst eru til umsóknar þrjú störf stjórnenda í viðhaldsdeild Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Viðhaldsdeild heyrir undir tæknisvið 
Icelandair og hefur með að gera framkvæmd viðhalds flugvéla, bæði þungaviðhald og línuviðhald. Ásamt því hefur deildin yfir að 
ráða íhlutaverkstæðum þar sem varahlutir eru framleiddir og/eða gert við þá. Stöðurnar eru allar nýjar og heyra undir forstöðumann 
viðhaldsdeildar. Viðhaldsdeild er vottuð skv. EASA part 145 til fyrrgreindra verkefna og er staðsett á Keflavíkurflugvelli.

DEILDARSTJÓRI 
LÍNUVIÐHALDS

Línuviðhald í Keflavík byggir á rótgrónum grunni og 
mikilli reynslu en hefur vaxið hratt á undanförnum 
árum í takt við vöxt Icelandair.

HELSTU VERKEFNI:
n Dagleg umsjón og skipulagning starfsemi í 

línuviðhaldi í Keflavík og á erlendum útstöðvum
n Ráðningar í stöður á línu í samráði við vaktstjóra 

og forstöðumann
n Mat á þörf fyrir mannafla miðað við verkefnastöðu
n Uppbygging aðstöðu og tækja til línuviðhalds
n Stefnumótun og þróun fyrir línuviðhald og 

viðhaldsdeild í heild
n Umbótaverkefni og samstarf við aðrar deildir 

tæknisviðs
n Fleiri tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
n Handhafi EASA part 66 skírteinis
n Reynsla af og þekking á part 145 viðhaldi 
n Haldgóð reynsla af störfum í línuviðhaldi flugvéla
n Stjórnunarreynsla er mikill kostur
n Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
n Jákvætt hugarfar og framúrskarandi 

samskiptahæfileikar
n Gott vald á íslenskri og enskri tungu

DEILDARSTJÓRI  
VERKSTÆÐA

Verkstæði í viðhaldsdeild Icelandair sinna íhlutum 
og öðrum sérhæfðum viðhaldsverkefnum fyrir 
vélar félagsins ásamt varahlutum fyrir aðra aðila, 
innlenda og erlenda. Með opnun nýs skýlis verður 
mikil framþróun í starfsemi verkstæðanna. Frábær 
tækifæri verða til þess að útvíkka þau verkefni sem 
verkstæðin geta sinnt með fjölgun verkefna og örum 
vexti fyrirtækisins. Eins gefst gott tækifæri til þess 
að nýta bestun og straumlínustjórnun til að styrkja 
og bæta starfsemi núverandi verkstæða.

HELSTU VERKEFNI:
n Dagleg umsjón með verkstæðum í Keflavík í 

samráði við verkstæðisstjóra
n Ráðningar í stöður verkstæðisstjóra og  

almenn störf
n Mat á mannaflaþörf og niðurröðun verkefna
n Ákvörðun og stefnumótun um það hvaða íhluti 

Icelandair á að fjárfesta í getu til að sinna
n Stefnumótun og þróun viðhaldsdeildar í heild
n Umbótaverkefni og samstarf við aðrar deildir 

tæknisviðs, sér í lagi innkaupadeild
n Fleiri tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
n Próf í flugvirkjun eða meistarapróf í verkfræði eða 

öðrum greinum sem geta nýst í starfinu
n Reynsla af flugvélaviðhaldi eða 

framleiðslustjórnun
n Reynsla af umbótaverkefnum í anda straumlínu

stjórnunar (Lean) er kostur 
n Stjórnunarreynsla er mikill kostur
n Jákvætt hugarfar, framúrskarandi samskipta

hæfileikar og brennandi áhugi á að skapa gott 
starfsumhverfi

n Gott vald á íslenskri og enskri tungu

DEILDARSTJÓRI 
SKÝLISVIÐHALDS

Viðhaldsstöð Icelandair sinnir viðhaldsskoðunum, 
breytingum á flugvélum og öðrum stórum verkefnum 
fyrir flota Icelandair og ef rými er til er öðrum seldur 
aðgangur að þjónustunni. Tímamót eru framundan 
í rekstri skýlisins þegar stór viðbót við núverandi 
aðstöðu verður opnuð haustið 2017. Starfið er 
yfirgripsmikið stjórnunarstarf.

HELSTU VERKEFNI:
n Dagleg umsjón og skipulagning verkefna í skýli  

í Keflavík
n Ráðningar í stöður hópstjóra og almenn störf
n Mat á mannaflaþörf og niðurröðun verkefna
n Uppbygging aðstöðu og tækjabúnaðar
n Stefnumótun og þróun flugskýlis og 

viðhaldsdeildar í heild
n Umbótaverkefni og samstarf við aðrar deildir 

tæknisviðs
n Fleiri tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
n Próf í flugvirkjun eða meistarapróf í verkfræði eða 

öðrum greinum sem geta nýst í starfinu
n Reynsla af störfum í skýlisviðhaldi er mikill kostur
n Reynsla af umbótaverkefnum í anda 

straumlínustjórnunar (Lean) er kostur 
n Stjórnunarreynsla er mikill kostur
n Jákvætt hugarfar, framúrskarandi 

samskiptahæfileikar og brennandi áhugi á að 
skapa gott starfsumhverfi

n Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
n Gott vald á íslenskri og enskri tungu

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@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 18. október 2016.

TÆKIFÆRIN LIGGJA Í LOFTINU



Túlkar óskast
Túlka- og þýðingaþjónustan Interlingual óskar eftir sam-
félagstúlkum til að vera á skrá. Gerð er krafa um góð tök 
á íslensku og a.m.k. einu erlendu tungumáli. Ekki skiptir 
máli hvort viðkomandi hafi íslensku eða erlent tungumál 
að móðurmáli. Reynsla er mikill kostur, en ekki skilyrði. 

Frekari upplýsingar eru veittar í síma 774 7500.  
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið  

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

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?
Áætlana- og
rekstrargreiningarteymið
leitar að fjármálasérfræðingi

Ábyrgð
// Þátttaka í áætlanagerð og gerð langtímaspáa

// Aðstoð við að útbúa ársfjórðungslegar fjárhagsspár 
(rolling forecasts)

// Mánaðarlegar skýrslur fyrir svið félagsins

// Þátttaka í umbótaverkefnum hjá deildinni/sviðinu

// Önnur verkefni í samráði við deildarstjóra

Hæfni
// Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærilegt

// Framhaldsmenntun á sviði fjármála eða
reikningsskila er kostur

// Reynsla af greiningum og uppgjörsvinnu

// Góð Excel kunnátta

// Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi

// Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

// Gott vald á ensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Harpa Thoroddsen, deildarstjóri 
áætlana og rekstrargreininga hjá Valitor, sími: 525 2000, 
netfang: harpat@valitor.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. október.

Umsóknunum þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni í starfið. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á valitor.is.

Starfið felur í sér tölulegar greiningar og 
skýrslugerð. Fyrir liggja fjölbreytt krefjandi 
verkefni fyrir öflugan einstakling.

VILTU TAKA FLUGIÐ?
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FLUGMENN, FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNA 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum til að sinna krefjandi og áhugaverðum störfum með jákvætt 
hugarfar og góðan árangur að leiðarljósi. Störfin heyra undir flugrekstrarsvið Flugfélags Íslands og hæfa 
jafnt körlum sem konum.

FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNAR

FLUGMENN

HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Rík þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfni
• Góð tök á íslensku og ensku, önnur tungumál eru kostur 
• Sjálfstæði og samviskusemi í vinnubrögðum
• Árvekni, reglusemi og geta til að vinna undir álagi
• Umsækjendur þurfa að vera orðnir 23 ára

HÆFNISKRÖFUR
• Gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun
• Bóklegt nám til réttinda atvinnuflugmanns (ATPL) 

og námskeið í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Heiðarleiki og góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði, nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Árvekni, reglusemi og geta til að vinna undir álagi 

UMSÓKNARFRESTUR
• Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2016. 
• Eingöngu er hægt að sækja um starf á heimasíðu Flugfélags Íslands flugfelag.is, mannauður/störf í boði.
• Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

EFTIRTALIN GÖGN ÞURFA AÐ FYLGJA UMSÓKN
• Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum prófskírteinum 

ásamt einkunnum
• Nýtt sakavottorð
• Afrit af staðfestingu á grunnþjálfun ef hún er fyrir 

hendi (Attestation)

EFTIRTALIN GÖGN ÞURFA AÐ FYLGJA UMSÓKN
• Afrit af flugmannsskírteini ásamt áritunum 

og heilbrigðisvottorði
• Afrit af prófskírteinum og einkunnum fyrir allt 

bóklegt flugnám
• Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum 

prófskírteinum ásamt einkunnum
• Nýtt sakavottorð
• Afrit af síðustu 100 klst. í flugdagbók
• Sundurliðun á flugtímum sem hér segir: heildarfartími, 

fartími í blindflugi, fartími sem flugstjóri, fartími 
á fjölhreyflaflugvél, fartími á fjölstjórnarflugvél, fartími 
sem kennari.

Trésmiðir
Vegna mikilla verkefna vantar okkur trésmiði til 

starfa í framleiðsludeild fyrirtækisins sem fyrst.  Um 
framtíðarstörf er að ræða. Vinnutími er 8-17. Laun skv. 

nánara samkomulagi. 
Hafir þú áhuga á að sækja um eitt þessara starfa, 

vinsamlegast sendu okkur póst á cover@cover.is, merkt  
STARFSUMSÓKN-TRÉSMIÐUR

Gler og brautir ehf. framleiða og setja upp svalalokanir 
og  sólstofur, auk þess að sinna fjölbreyttum verkefnum 

fyrir byggingarverktaka, m.a. uppsetningar á svala-
handriðum og svalagöngum. Fræðast má nánar um 

starfsemi félagins á www.cover.is 

Innkaupadeild

Vegna samningaviðræna um kaup á þjónustu við 
siglingar og veitingarekstur í Viðey, nr. 13802.

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

FORVAL



Viltu vinna hluta úr degi?
OKKUR VANTAR REYNSLUMIKIÐ  

FÓLK Á ÖLLUM ALDRI

Kópavogur - Reykjavík - Akureyri 
Selfoss - Suðurnes - Reyðarfjörður

Við leitum að konum og körlum sem vilja vinna hluta úr degi, virka daga og/eða um helgar.  
Um er að ræða fjölbreytt störf í öllum deildum verslana okkar t.d. árstíðadeild, heimilsvörudeild, timbur-

deild, lagnadeild, verkfæradeild, Hólf og gólf, málningardeild, ljósadeild, gólfefnadeild og leigumarkaði. 

Sótt er um á www.byko.is – Þjónustver veitir allar frekari upplýsingar í síma 515-4000  
eða á netfanginu byko@byko.is

Vegna aukinna umsvifa leitum við að öflugum einstaklingi í starf sérfræðings 
í samskiptamálum. Viðkomandi mun starfa í teymi sem vinnur að 
fjölbreyttum verkefnum sem snúa m.a. að samskiptum við fjölmiðla, 
fjárfesta og aðra hagsmunaaðila Vodafone.

Starfssvið:
  –    Frétta- og greinaskrif fyrir ytri og innri miðla
  –    Samskipti við fjölmiðla
  –    Ábyrgð á mótun stefnu og framkvæmd ytri fræðslu
  –    Útgáfu- og kynningarmál

Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk.
Nánari upplýsingar á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig

Sérfræðingur í 
samskiptamálum
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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

Fréttaklippari óskast 
Það er laus staða fréttaklippara í hlutastarfi og afleysingar. 

Helstu verkefni er klipping frétta fyrir kvöldfréttir 365 ásamt öðrum verkefnum fyrir vísi.
 
Hæfniskröfur er góð tölvukunnátta og þekking á klippingu er æskileg.
 
Mikilvægt er að hafa þolinmæði, geta unnið undir álagi, unnið sjálfstætt og gott að viðkomandi hafi 
áhuga á fréttum og daglegum viðburðum í samfélaginu.

Nánari upplýsingar veitir 

Birgir Smári Ársælsson (birgirsmari@stod2.is) 
verkefnastjóri fréttaklipps.

Vinsamlegast sækið um hér: 365.is/ laus störf 

Umsóknarfrestur er til 14.október 

     Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur

Húsvarsla 
Við leitum að dugmiklum og ábyrgðum starfsmanni 
til að sinna daglegum rekstri, minniháttar viðhaldi og 
almennri húsvörslu í einu glæsilegasta skrifstofu- og 
atvinnuhúsnæði Reykjavíkur.

Starfið felst í umhirðu og umsjón sameiginlegra svæða, 
bílageymslu, bílastæða og lóðar. Viðkomandi mun 
jafnframt sinna minniháttar viðhaldi og viðgerðum á 
húseigninni auk þess að aðstoða og leysa af umsjónar-
mann fasteigna.

Kostur að umsækjendur hafi einhverja reynslu af 
þátttöku í húsumsjón s.s. smíðum,  viðhaldi, þrifum o.þ.h.  
Áhersla er lögð á reglusemi, snyrtimennsku, dugnað og 
fagmennsku. Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk., en gengið 
verður frá ráðningu sem allra fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir í netfangið 
starfsumsokn@eignaumsjon.is

Óskum eftir að ráða verksmiðjustjóra í fiskþurrkun Löngu 
ehf.  í Vestmannaeyjum.
Fyrirtækið er búin nýjustu tækni og vann úr 14 þúsund 
tonum af hráefni 2015.  Starfsmannafjöldi 20-25.

Starfssvið 
1. Sjá um daglegan rekstur fyrirtækisins í samráði við  
 stjórn félagsins.
2. Umsjón með hráefniskaupum .
3. Yfirumsjón með framleiðslu og gæðum vörunnar.
4. Starfsmannamál.
5. Annast framlegðarútreikninga.
6. Sjá um skráningar sem tengjast gæðakerfi.
7. Tryggja að húsnæði og tækjum sé viðhaldið í 
 í samræmi við viðhaldsáætlun.

Hæfniskröfur
1. Reynsla- og/eða menntun á sviði framleiðslu og  
 stjórnunar í sjávarútvegi.
2. Almenn tölvukunnátta  og þekking á helstu forritum  
 ( Excel, Word o.s.frv)
3. Vera tilbúin að takast á við krefjandi verkefni og geta  
 unnið sjálfstætt. 

Upplýsingar veitir   Daði Pálsson 895-1782 / Elías Árni 
Jónsson 895-4300  /   elias @dryfish.is  
Umsóknir óskast  sendar á elias @dryfish.is / 
umsóknafrestur er til 21. okt 2016.

Verksmiðjustjóri 
– Fiskvinnsla



FARÞEGAAFGREIÐSLA
IGS leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytileg og 

skemmtileg störf hjá fyrirtækinu.
Um er að ræða störf í farþegaafgreiðslu

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mann-
legum samskiptum, reglusemi, stundvísi, sveiganleika 

og árvekni. Unnið er á vöktum. 

Nánari upplýsingar 
um aldurstakmark og hæfniskröfur:

FARÞEGAAFGREIÐSLA

- Starfið felst m.a. í innritun farþega og 
annarri tengdri þjónustu við þá.

- Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki 
skilyrði, almenn ökuréttindi, góð tungumála -og 

tölvukunnátta  Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til 
þess að sækja undirbúningsnámskeið

Umsóknum er skilað inn rafrænt 
á vefsíðu IGS sjá www.igs.is

fyrir 13. október 2016

S:780-1000

Erum með starfsfólk í jafnt skammtíma sem og
langtímastörf. Viku reynslutími á allt starfsfólk.

Smiðir - Pípulagningamenn- Múrarar - Járnbindingamenn
 Málarar og aðrir verkamenn. Lagermenn og Dekkjamenn.

BYGGINGARIÐNAÐUR - Hjólbarðaverkstæði

Allt okkar starfsfólk nýtur allra þeirra starfs- og mannréttinda sem eru í gildi á Íslandi.

Deildarstjóri 
kerfisþjónustu 
Vodafone auglýsir laust til umsóknar spennandi og krefjandi 
starf deildarstjóra í kerfisþjónustu. Viðkomandi mun stýra 
teymi sérfræðinga ásamt því að vinna náið með öðrum 
stjórnendum fyrirtækisins sem og birgjum Vodafone.

Starfssvið:

– Ábyrgð á daglegri stjórnun verkefna
– Uppbygging innviða deildarinnar
– Stefnumörkun og áætlanagerð

Umsóknarfrestur er til og með
17. október nk. Nánari upplýsingar
á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig
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Staða safnstjóra Borgarbókasafnsins Grófinni er laus til umsóknar. 
Grófin er aðalsafn Borgarbókasafnsins og stærsta safn þess og er safnstjóri jafnframt staðgengill 
borgarbókavarðar.

Borgarbókasafn Reykjavíkur er almenningsbókasafn Reykvíkinga og starfar samkvæmt gildandi lögum um bókasöfn.  
Það hefur starfsemi á sex stöðum í borginni, auk þess að reka bókabílinn Höfðingja og sögubílinn Æringja. 
Menningarhús Borgarbókasafnsins eru miðstöðvar mannlífs og menningar í borginni þar sem metnaður og fagmennska býr 
gestum skapandi umhverfi og jákvæða upplifun. Safnið er í hraðri framþróun um þessar mundir og spennandi tímar framundan 
hjá þessu stærsta almenningsbókasafni landsins. 

Borgarbókasafnið tilheyrir Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkur, 
sjá nánar http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/menningar-og-ferdamalasvid

Safnstjóri Borgarbókasafnsins Grófinni 

Starfssvið:
• Þátttaka í að innleiða breyttar áherslur í  rekstri og 
 starfsemi Borgarbókasafnsins með það að markmiði  

að efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka sýnileika 
safnsins gagnvart borgarbúum og gestum.

• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri starfseiningarinnar.
• Starfsmannaráðningar og önnur mannauðstengd málefni.
• Áætlanagerð og fjármál.
• Gerð og eftirfylgni starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir 
 starfseininguna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um 

meistaragráðu og a.m.k. 5 ára starfsreynslu á verksviði 
safnsins.

• Víðtæk stjórnunarreynsla.
• Þekking og/eða reynsla af innleiðingu breytinga.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu.
• Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi.
• Færni og geta til að vinna undir álagi og að sinna mörgum 

viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í 

ræðu og riti. Þekking á norðurlandamáli kostur.
• Nákvæmni, vandvirkni, tölvufærni ásamt áhuga og getu til 

að tileinka sér nýjungar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um áramót. 

Launakjör eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Upplýsingar um starfið gefur Pálína Magnúsdóttir borgarbókavörður, palina.magnusdottir@reykjavik.is  

Umsóknarfrestur er til og með 23. október n.k. 
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf..

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og 

hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Gerðaskóli óskar eftir kennara til að  
kenna á yngsta stigi. 

Alls eru 207 nemendur í 1.-10. bekk í Gerðaskóla. Sjá 
nánar um skólann á www.gerdaskoli.is. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og starfi með 
börnum.

Gildi skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur, virðing, 
gleði, leikur, sköpun, ábyrgð og lögð er áhersla á þau 
í starfi skólans. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að 
setja sig inn í starfshætti skólans og geta hafið störf 
sem fyrst. Um er að ræða 100% starf, umsjónarkennslu 
á yngsta stigi.

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2016
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Geirdal skólastjóri 
johann@gerdaskoli.is  og Ragnhildur Einarsdóttir, 
aðstoðarskólastjóri ragnhildur@gerdaskoli.is .

GARÐUR
Verkstjóri – verkstæði
Sixt á Íslandi óskar eftir duglegum starfskrafti í starf 
verkstjóra verkstæðis. Starfið felst í umsjón með viðgerðum á 
bílaleigubílum og verkefnastjórn á verkstæði Sixt í Keflavík. 

Meðal verkefna: 
• Almenn verkstjórn
• Umsjón með rekstri verkstæðis
• Samskipti við aðrar deildir Sixt
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun í bifvélavirkjun
• Reynsla af verkstjórn
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Nákvæmni og heiðarleiki
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@sixt.is merkta: 
Verkstjóri verkstæðis. Umsóknarfrestur er til og með 
17. október.

Verkstjóri – Þrif og standsetning
Sixt á Íslandi óskar eftir duglegum starfskrafti í starf 
verkstjóra. Starfið felst í umsjón og verkefnastjórn með 
þrifum og standsetningu á bílaleigubílum Sixt í Keflavík. 

Meðal verkefna: 
• Almenn verkstjórn 
• Umsjón með þrifum og standsetningu
• Samskipti við aðrar deildir Sixt
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af verkstjórn
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Nákvæmni og heiðarleiki
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@sixt.is merkta: 
Verkstjóri standsetningar. Umsóknarfrestur er til og með 
17. október.

Sixt rent a car er alþjóðleg bílaleiga sem starfar í yfir 105 löndum með yfir 4.000 afgreiðslustaði út um allan heim. 
Sixt á Íslandi er með útleigustöðvar í Reykjavík og Keflavík, auk þess sem Sixt býður upp á skutluþjónustu á
Reykjavíkurflugvelli. Við leggjum mikinn metnað í að skapa skemmtilegt og gott andrúmsloft á vinnustaðnum
ásamt því að veita viðskiptavinum okkar bestu þjónustu sem völ er á.

Sixt rent a car - Fiskislóð 18 - 101 Reykjavík - 540 2222 - www.sixt.is - sixt@sixt.is

Vottunarstofan Tún auglýsir eftir verkefnastjóra. Um er að ræða 
ábyrgð á úttektum og eftirliti í landbúnaði, sjávarútvegi og 
iðnfyrirtækjum sem framleiða matvæli og náttúruvörur 
samkvæmt alþjóðlegum vottunarreglum. Í fyrstu er reiknað með 
50-75% starfshlutfalli með kost á frekari aukningu innan árs.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun eða sambærileg menntun. 
- Þekking á stöðlum á sviði úttekta, umhverfis- og   
 gæðastjórnunar (t.d. ISO 9001, 14001, 19011)
- Reynsla af úttektarstörfum á sviði landbúnaðar,   
 sjávarútvegs og/eða matvæla- og náttúruvöruframleiðslu
- Gott vald á íslensku og ensku og á algengum tölvuforritum
- Nákvæmni, góðir samskiptahæfileikar, tímastjórnun,   
 sjálfstæði

Áhugasamir skulu senda (1) upplýsingar um nafn, netfang, 
símanúmer og núverandi störf, ásamt (2) stuttri greinargerð 
um hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur, (3) ferilskrá og 
(4) nöfnum umsagnaraðila á netfangið tun@tun.is eigi síðar 
en 14. október n.k. 

–  eftirlit/vottun

Vottunarstofan Tún / sími: 511 1330 / tun@tun.is / www.tun.is

ccpgames.com/jobs
Please apply at:

Bookkeeper

IS HIRING
CCP 



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.

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í lyflækningum 
við Landspítala. Námið er samkvæmt marklýsingu og hefur fengið 
vottun Royal College of Physicians í Bretlandi.

Stöðurnar eru veittar til allt að þriggja ára. Um fullt starf og nám  
er að ræða.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Lyflækningar

LANDSPÍTALI ... ALLT AÐ GERAST!

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með sterka faglega sýn og áhuga  
á þátttöku í faglegri framþróun í framsæknu starfsumhverfi. Í boði er 
fjölbreytt starfssvið og góðir möguleikar á sí- og endurmenntun. 

Deildin sinnir þjónustu við sjúklinga sem fara í minniháttar aðgerðir  
s.s. æða-, lýta-, hne-, bæklunar-, heila- og tauga- og barnaskurðaðgerðir. 
Einnig er tekið á móti sjúklingum í undirbúning fyrir aðgerðir sem 
krefjast lengri legutíma. Eins eru 7 rúm fyrir liðskiptaaðgerðir.  
Á deildinni starfa 25 starfsmenn og þar ríkir góður starfsandi. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Dagdeild skurðlækninga

Viltu vinna á kaffibar í matsal? Við leitum eftir jákvæðum, hressum  
og duglegum einstaklingi sem er tilbúinn í krefjandi afgreiðslu- og 
þjónustustarf í fjölþjóðlegu starfsumhverfi spítalans. 

Í matsalnum við Hringbraut starfa 9 manns þar sem er afgreiddur 
heitur matur og kaldir réttir til starfsmanna Landspítala. 

KAFFIBAR

Eldhús - matsalir

Leitað er eftir sjálfstæðum einstaklingi með lipurð í mannlegum 
samskiptum sem lokið hefur sveinsprófi eða meistararéttindum  
í rafvirkjun. 

Á fasteignadeild starfa um 40 starfsmenn sem sinna viðhaldi alls 
húsnæðis Landspítala auk þess að vinna að margs konar breytingum. 
Verkefnin eru því fjölbreytt og krefjandi og oft unnin við aðstæður sem 
markast af þeirri þjónustu sem Landspítali veitir.

RAFVIRKI

Fasteignadeild

Viltu koma og vinna með okkur? Við leitum eftir jákvæðum og dug legum 
einstaklingi sem er tilbúinn í líkamlega krefjandi starf í fjölþjóðlegu 
starfsumhverfi spítalans. 

Á sölulager starfa 4 einstaklingar við tiltekt og afgreiðslu á vörupöntunum 
frá deildum Landspítala.

BIRGÐAVÖRÐUR

Sölulager

Leitað er eftir öflugum verkefnastjóra/ aðstoðarmanni deildarstjóra  
í fjölbreytt, krefjandi og skapandi starf á góðum vinnustað. 

Laugarásinn er sérhæfð meðferðargeðdeild fyrir einstaklinga á 
aldrinum 18-25 ára sem hafa nýlega greinst með geðrofssjúkdóm. 
Deildin sinnir um 90 einstaklingum hverju sinni. 

VERKEFNASTJÓRI

Laugarásinn meðferðargeðdeild

Við leitum eftir drífandi leiðtoga til að sinna starfi yfirljósmóður meðgöngu- 
og sængurlegudeildar. Ráðningin er til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og 
stefnu Landspítala í ráðningum yfirmanna.

Á deildinni er veitt þjónusta við konur og börn eftir fæðingu sem og 
inni  liggjandi konur sem þurfa sérhæft eftirlit á meðgöngu. Þar starfa  
um 60 manns og er fjölskylduhjúkrun höfð að leiðarljósi. 

YFIRLJÓSMÓÐIR

Meðgöngu- og sængurlegudeild

Við viljum ráða faglegan einstakling með góða samskiptahæfni  
og með reynslu af rannsóknavinnu. Innleiðing nýrrar tækni og  
þróun og skilgreining verkferla er mikilvægur þáttur í starfi 
eðlisfræðinga deildarinnar.

Á deildinni ríkir jákvætt viðmót og góð samvinna. Í boði er 
einstaklingshæfð aðlögun í samstarfi við reynda starfsmenn.

EÐLISFRÆÐINGUR

Geislaeðlisfræðideild

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



MAINTENANCE ASSISTANT

ÓSKAST EFTIR AÐ RÁÐA  
STRAFSMANN Í VIÐHALD FASTEIGNA

Sendiráð Bandaríkjanna óskast eftir að ráða  
strafsmann í viðhald fasteigna.

Umsóknarfrestur er til og með 14. 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  Maintenance Assistant. The closing date for this 

postion is October 14, 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

Trésmiðir - nemar
Óskum eftir góðum faglærðum trésmiðum / 
trésmíðanemum til starfa við byggingafram-
kvæmdir, mikil vinna framundan. 
Nánari upplýsingar gefur Sævar Þorbjörnsson 
692 9867 netfang saevar@skjanni.is

Verkamenn
Óskum eftir góðum verkmönnum til starfa við 
byggingaframkvæmdir, mikil vinna framundan. 
Nánari upplýsingar gefur Sævar Þorbjörnsson 
692 9867 netfang saevar@skjanni.is

Sjúkrahúsið á Akureyri auglýsir eftir framkvæmdastjórum
Lausar eru stöður framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar.

Framkvæmdastjóri lækninga gegnir einnig starfi framkvæmdastjóra handlækningasviðs og framkvæmdastjóri hjúkrunar gegnir einnig 
starfi framkvæmdastjóra bráða-, fræðslu- og gæðasviðs

Ráðið er í stöðurnar til 5 ára. Starfskjör byggjast á kjarasamningum og lögum um starfsmenn ríkisins.

Sjúkrahúsið á Akureyri er sérgreinasjúkrahús, sem sinnir flestum greinum læknisfræðinnar fyrir íbúa Norður- og Austurlands. 
Íbúafjöldi upptökusvæðisins er um 35.000 manns. Á ársgrundvelli eru gerðar 2.800 skurðaðgerðir á sjúkrahúsinu, legudagar eru 29.000, 
dagdeildarkomur um 5.300, göngudeildarkomur lækna um 14.000, komur á bráðamóttöku um 16.600 og sjúkraflug eru um 600. Velta 
sjúkrahússins er um 7,3 milljarðar og starfsmenn eru að jafnaði 600 í um 460 stöðugildum.

Samstarf er við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á Akureyri um menntun nema í heilbrigðisgreinum og 
um vísindarannsóknir. Auk þess er Sjúkraflutningaskólinn starfræktur á sjúkrahúsinu.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2016.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sjúkrahússins www.sak.is

Gildi Sjúkrahússin á Akureyri eru: Öryggi – Samvinna – Framsækni.

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega vottun á starfsemi sinni.

 

 

Sjálfbærni | Lífeldsneyti | Úrgangsstjórnun | Vatns- og fráveita 
Loftlagsmál | Loftgæði | Umhverfiseftirlit | Hagræðing 

ReSource International (RSI) er ört vaxandi verkfræði- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum fyrir 
umhverfið.  

TÆKNIMAÐUR Í  MÆLINGAR OG 
VIÐHALD 

STARFSMAÐUR Á 
RANNSÓKNARSTOFU 

RSI leitar að fjölhæfum og laghentum starfsmanni í til 
að sinna mælingar- og viðhaldvinnu. 

Helstu verkefni og hæfniskröfur 
 Umhverfismælingar  
 Viðhaldsvinna  
 Vinnuvélaréttindi er kostur 
 Suðukunnátta er kostur 
 Áhugi á útivinnu 

 

RSI leitar að starfsmanni á rannsóknarstofu 
fyrirtækisins. 

Helstu verkefni 
 Undirbúningur sýna og efnagreiningar  
 Umsjón með rannsóknarstofum (skólphreinsun, 

lífgas o.fl.) 
 Skýrslugerð og gagnavinnsla 

 
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur má finna á heimasíðu RSI,  http://www.resource.is/is/storf/  

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016. 

Umsóknir berist fyrir 15. október 
í netfangið atvinna@husa.is 
Vinsamlega takið fram hvaða starf sótt er um 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

HÚSASMIÐJAN  LEITAR AÐ 
ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Verkstjóri í timburporti

Ábyrgðarsvið
•  Sala, ráðgjöf og þjónusta 
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

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

Helgarafleysingar í 
málningardeild og  á kassa

Ábyrgðarsvið
•  Sala, afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Hafnarfjörður Skútuvogur

STARFSMAÐUR Á
BYGGINGADEILD

Límtré Vírnet ehf. auglýsir eftir starfsmanni á
byggingadeild að Vesturvör 29 í Kópavogi. 

Starfssvið
• Samningagerð.
• Rýna teikningar ásamt öðrum samningsgögnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun í byggingariðnaði er kostur.
• Iðnmeistari, iðnfræðingur, byggingafræðingur eða 
 sambærileg menntun er kostur.
• Þekking á Word og Excel.
• Rík þjónustulund.
• Hæfni í mannlegum samskipum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.

Umsóknir með ferilskrá sendist til Sigurðar Guðjónssonar 
forstöðumanns byggingadeildar á netfangið 
sg@limtrevirnet.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður í síma 
412-5390 og 617-5390.
Umsóknarfrestur er til 16. október 2016

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

• Þróunarvinna við íbúðarhús úr steinullareiningum.
• Tilboðsgerð.
• Sala og ráðgjöf fyrir byggingarefni, byggingalausnir

og húsbyggingar.
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Forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands. 
Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til fimm ára og 
er stefnt að því að skipa í stöðuna 1. desember 2016.

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar samkvæmt 
lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með 
síðari breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir al-
menna heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi 
Austurlands sem nær yfir sveitarfélögin Vopna-
fjarðarhrepp, Fljóts¬dals-hérað, Fljótsdalshrepp, 
Borgarfjarðarhrepp, Seyðisfjarðarkaupstað, Fjarða-
byggð, Breiðdals-hrepp, Djúpavogshrepp og fyrrum 
Skeggjastaðahrepp. Þá annast stofnunin starfsnám í 
heilbrigðisgreinum og starfar í tengslum við háskóla 
á sviði fræðslumála heilbrigðisstétta og rannsókna í 
heilbrigðisvísindum. Heilbrigðisstofnun Austurlands 
er með fjölmennustu vinnustöðum á Austurlandi þar 
sem starfa að jafnaði um 340 manns og er ársvelta 
stofnunarinnar um þrír milljarðar króna.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Austur-
lands starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli 
og erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri 
ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, 
að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
 framhaldsmenntun kostur
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla  af mannauðsmálum.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfileikar.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd skv. 2. 
mgr. 9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, 
með síðari breytingum. Um launakjör forstjóra fer 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, 
nr. 47/2006, með síðari breytingum.

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfs-
feril, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
embættið, skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafn-
arhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða á 
postur@vel.is eigi síðar en 24. október 2016. Upp-
lýsingar um starfið veitir Ása Þórhildur Þórðardóttir, 
staðgengill skrifstofustjóra (asa.thordardottir@vel.is).

Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðis-
ráðherra hefur tekið ákvörðun um skipun í embættið.  
Velferðarráðuneytinu, 8. október 2016

  
  

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV óskar eftir að ráða bílstjóra með reynslu á 
búkollur til starfa vegna verkefna á höfuðborgar-
svæðinu

Nánari upplýsingar veitir Árni Valur Garðarsson í 
síma 660-8158. 

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu 
ÍAV,  www.iav.is

Við breytum vilja í verk

Deloitte ehf. leitar að öugum móttökuritara til að sjá um móttöku fyrirtækisins. Við óskum 
eftir jákvæðum, þjónustuliprum og áreiðanlegum einstaklingi með ástríðu fyrir því að taka 
vel á móti mikilvægasta fólkinu okkar sem eru viðskiptavinir og starfsmenn. Móttökuritari 
okkar er andlit fyrirtækisins og sinnir fjölbreyttu, skemmtilegu og krefjandi star. 
Um er að ræða 100% starf frá 9-17.

Helstu verkefni eru:
•  Móttaka viðskiptavina og starfsmanna
•  Umsjón með móttöku, fundarherbergjum og fundarveitingum
•  Símsvörun og skilaboðaþjónusta
•  Almenn ritarastörf, skráningarvinna og gagnavinnsla
•  Umsjón með pósti og trúnaðargögnum
•  Yrlestur texta á íslensku og ensku
•  Aðstoð við ferðaskipulagningu
•  Önnur verkefni í samráði við yrmann

Hæfniskröfur:
•  Rík þjónustulund, samskiptafærni, lipurð og jákvætt viðmót
•  Sveigjanleiki og frumkvæði í star
•  Stúdentspróf eða sambærilegt
•  Góð kunnátta í Excel, Word og Power Point er skilyrði
•  Samviskusemi, snyrtimennska og þagmælska
•  Góð kunnátta í ritaðri og talaðri íslensku og ensku er skilyrði 
•  Kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

Nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til 18. október 2016.  Nánari upplýsingar um starð veitir Harpa 
Þorláksdóttir, mannauðsstjóri í síma 580-3000 eða harpa@deloitte.is

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Deloitte ehf. www.deloitte.is

Móttökuritari
um móttöku fyrirtækisins. Við óskum
taklingi með ástríðu fyrir því að taka 
avinir og starfsmenn. Móttökuritari
mtilegu og krefjandi star. 

veitingum

viðmót

ði

r skilyrði 

ýsingar um starð veitir Harpa 
rpa@deloitte.is

Umsóknarfrestur fyrir bæði störf er til og með 16. október nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra 
fyrst. Umsóknarform og nánari lýsingar á störfum og hæfniskröfum er að finna á www.ruv.is/laus-storf.  

VEFUMSJÓNARMAÐUR Á RÚV.IS
RÚV leitar að metnaðaRÚV leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 
vefumsjónarmanni sem hefur áhuga á málefnum líðandi 
stundar og er vanur því að skrifa á vef. Vefumsjónarmaður 
annast vinnslu vefefnis og gæðastjórn á RÚV.is hvað 
varðar textaskrif og eftirfylgni með framsetningu efnis og 
er tengiliður vefdeildar við vaktborð frétta og dagskrár.

Hæfniskröfur:
¬ Hás¬ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
¬ Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli
¬ Reynsla af umsjón vefmiðla og samfélagsmiðla,    
   myndvinnslu, vinnslu hljóð og hreyfimyndefnis
¬ Getu til að tileinka sér nýja tækni, forritunarmál og 
   vefkerfi eftir þörfum

UpplUpplýsingar um starfið veitir Ingólfur Bjarni Sigfússon, 
Ingolfur.Bjarni.Sigfusson@ruv.is, s. 515 3000.

TEXTARI Á FRÉTTASTOFU RÚV 
RÚV leitar að leiftursnöggum textara í hlutastarf, fyrir 
samtímatextun kvöld- og Krakkafrétta og textun Kastljóss 
í endursýningu. Textari vinnur um það bil tíu vaktir í 
mánuði frá kl. 17-21/22 en skemur um helgar.  

Hæfniskröfur:
¬ Góð íslenskukunnátta í ¬ Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli
¬ Góð almenn tölvukunnátta
¬ Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún Línberg Guðjónsdóttir 
gudrun.linberg.gudjonsdottir@ruv.is, s. 515 3804

RÚV er öflugur fjölmiðill í almannaþágu sem hefur það hlutverk að upplýsa, fræða og skemmta og kappkostar að 
sinna aðgengismálum eftir bestu getu. Á RÚV.is er fréttaþjónusta allan sólarhringinn árið um kring. Við leitum að 
vandvirkum, jákvæðum einstaklingum með góða hæfni í mannlegum samskiptum.

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ UPPLÝSA, 
FRÆÐA OG SKEMMTA?



Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til framtíðarstar-
fa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera heilsuhraus-
tur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og samviskusamur og 
hafa hreint sakavottorð. 
 
Kostur ef viðkomandi hefur: 
- Reynslu af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhuga og reynslu af vinnu skv. gæðaferlum
- Góða almenna tækni- og tölvukunnáttu
 
Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k. 20 ára aldri og geti 
unnið yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í góðum 
starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið alli@lyfjaver.
is. Umóknarfrestur er til 16. október 2016. Nánari upplýsingar í 
síma 895-3466.

VERKSTJÓRI ÓSKAST 
Á VÉLAVERKSTÆÐI

Garðabær óskar eftir að ráða verkstjóra á 
vélaverkstæði þjónustumiðstöðvar 
(áhaldahúss) Garðabæjar.

Starfsvið:
 • Sjá um daglegan rekstur á verkstæði og 
    innkaup
 • Sjá um viðhald og lagfæringar á bílum 
  og tækjum
 • Sjá um skráningu á lagfæringum á 
  bílum og km. stöðu þeirra
 • Vera í samskiptum við vélamenn og 
  aðra sem stjórna tækjum bæjarins 
 • Önnur tilfallandi störf hjá 
  þjónustumistöð Garðabæjar

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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SÖLUMAÐUR MAZDA BIFREIÐA

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot. Boðið er upp á bílafjármögnun, m.a. bílalán og 
bílasamninga, frá öllum fjármálafyrirtækjum. Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla sína og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma. Stór atvinnu- 
tæki og bátavélar frá Volvo eru hluti af vöruframboði Brimborgar.

Vegna aukinna vinsælda Mazda leitar Brimborg að öflugum og metnaðarfullum sölumanni 
í Mazda-teymið. Um er að ræða fjölbreytt, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á 
frábærum bílum í góðum hópi. 
Við leitum að manneskju sem hefur gaman af fólki, reynslu af sölumennsku og með 
framhaldsskóla- eða iðnmenntun. Umsækjendur þurfa að hafa gilt bílpróf, góða 
þekkingu á bílum, góða tölvuþekkingu og hafa gott vald á íslensku og ensku.

Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 17. október næstkomandi.

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Cabin Crew Planning
Job description
Cabin Crew Planning manages base assignments for crew members, 
vacation requests, calculation of crew demand as well as other 
assignments focused on ensuring a smooth operation.

Job Requirements
• Exceptional organizational skills 
• Fluency in English, other languages are a plus 
• Very good communication skills 
• Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel 
• Secondary school education at a minimum, B.A. / B.Sc. degree preferred

Cabin Crew Administrator
Job description
Cabin crew administrator performs administrative duties 
for the cabin department. Responsibilities may include; 
coordinate new hire, plan travels, prepare reports and 
schedule cabin crew training.

Job Requirements
• Excellent interpersonal skills 
• Fluency in English
• Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel 
• Project coordination experience is a plus
• Experience in aviation is preferred
• Secondary school education at a minimum

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

About Air Atlanta Icelandic

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

Application deadline is 19th of October 2016 For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

Litla Jólabúðin óskar eftir  
starfmanni í fullt starf til frambúðar.

• Vinnutími 10-18 og aðra hverja helgi

• Aðeins 20 ára og eldri koma til greina. 

• Íslenska og enska skilyrði, önnur tungumál væri kostur.

• Snyrtimenska, háttvísi og alúðlegrar framkomu er krafist.

• Gott væri að viðkomandi hafi reynslu af sölustörfum og gæti 
   byrjað strax.

Umsóknir sendist til:
Lindsay@simnet.is.  fyrir 12 oktober 2016

Gagnaeyðing leitar að starfsmanni í akstur og þjónustu

Gagnaeyðing ehf  -  Bæjarflöt 4  - 112 Reykjavík  –  www.gagnaeyding.is

Hæfniskröfur
Bílpróf og lyftarapróf
Hreint sakavottorð
Heiðarleiki
Þjónustulund og samskiptahæfni
Gott vald á íslensku
Stundvísi og snyrtimennska

Starfssvið
Akstur
Afgreiðsla og samskipti við viðskiptavini
Eyðing trúnaðargagna
Vera fulltrúi og tengiliður fyrirtækisins
 úti á mörkinni
Ýmis tilfallandi verkefni

Langar þig að vinna í spennandi umhverfi upplýsingaöryggis? Við hjá Gagnaeyðingu leitum að starfsmanni í fullt 
starf með sterka öryggisvitund og áhuga á öryggismálum. Starfið getur verið líkamlega krefjandi og því er leitað 
að hraustum einstaklingi.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Gagnaeyðing sérhæfir sig í eyðingu trúaðargagna og er eina fyrirtækið sinnar tegundar á Íslandi með alþjóðlega 
öryggisvottun.  Við leggjum mikið upp úr ánægju starfsfólks!

Upplýsingar um starfið veitir Rúnar Már Sverrisson í síma 568 9095. Tekið er á móti umsóknum á netfanginu 
gagnaeyding@gagnaeyding.is. Vinsamlegast sendið ferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til 14. október.
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Verkstæðismenn, vélvirkjar og bifvélavirkjar 
óskast til starfa

Steypustöðin ehf. óskar eftir ráða starfsmenn á vélaverkstæði félagsins. Mikil vinna er í boði 
og um framtíðarstörf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 16. október 2016

Umsókum skal skilað til Árna Más Ragnarssonar 
Verkstæðisformanns í Reykjavík 
á netfangið arni@steypustodin.is 
eða í síma: 825-0722

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

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu 
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu 
okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi 
áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla 
á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Sérfræðingur í tækjahugbúnaðargerð
Marel óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við tækjahugbúnaðargerð, 
hönnun og forritun í vöruþróun nýrra tækja og kerfa í söluverkum. 
Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í 
þverfaglegu teymi, í alþjóðlegu umhverfi.

Starfssvið:
• Tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun stýringa tækja 
 og lausna fyrir kjöt-, kjúklinga- og fiskiðnað.
• Prófanir á tækjum og kerfum.
• Prófanir og innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum og  
 samstarfsaðilum um allan heim.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði.
• Þekking á C, C++, C#, python kostur.
• Þekking á HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Angular er kostur.
• Þekking á Linux (Ubuntu) stýrikerfinu er kostur.
• Skapandi hugsun, samskiptahæfni og þjónustulund.
• Áhugi á að vinna með fólki frá ólíkum menningarheimum.
• Þarf að geta ferðast.

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2016. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Erla Hrönn Diðriksdóttir, mannauðsstjóri vöruþróunar,í síma 563 8000 eða með tölvupósti á 
erla.didriksdottir@marel.com. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, marel.is/störf.

Smiður
Marel leitar að kraftmiklum liðsmanni til starfa við smíði í framleiðslu. Við 
bjóðum upp á snyrtilegt fyrsta flokks vinnuumhverfi og fjölbreytt verkefni. 
Unnið er í sjálfstæðum teymum sem samanstanda af 10-18 einstaklingum 
á öllum aldri og bera þau sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu 
hverrar vöru. 

Starfssvið:
• Smíði úr ryðfríu stáli.
•  Samsetning tækja og búnaðar.
•  Stillingar og prófanir ásamt frágangi fyrir flutning. 
•  Lögð er áhersla á þátttöku í umbótastarfi. 

Hæfniskröfur: 
• Tölvuþekking og áhugi á tækniþróun er kostur (t.d. notkun róbóta).
• Færni í samskiptum og teymisvinnu.
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu.
• Áhuga á umbótastarfi.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Reynsla í rafsuðu (t.d. TIG).
• Iðnmenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2016. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Dagur Hilmarsson framleiðslustjóri í síma 563-8000 eða með tölvupósti á 
dagur.hilmarsson@marel.com. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, marel.is/störf.

„Þegar ég hóf störf hjá Marel var mér tjáð 
að ég þyrfti mögulega að ferðast í mínu 
starfi sem tækjaforritari. Fjórum árum síðar 
hef ég séð hálfan heiminn og upplifað ný 
lönd sem ég hélt ég myndi aldrei fara til.“

Einir Guðlaugsson,
rafmagnsverkfræðingur, 
tækjaforritari og gallharður rokkari.

FELST FRAMTÍÐ ÞÍN Í VINNU MEÐ OKKUR?

Ísfugl óskar eftir kjötiðnaðar-
manni/konu í vinnu.

Hæfniskröfur:
• Fagmennska
• Góð samskiptahæfni
• Góð íslensku og enskukunnátta

Ísfugl er matvælafyrirtæki sem framleiðir afurðir úr 
íslenskum kjúklingi og kalkún. Um er að ræða fjölbreytt 
starf í vinnsluhluta fyrirtækisins. Umsóknum skal skila á 
netfangið edvald@isfugl.is fyrir 23 okt 2016



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur , lyflækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201610/1312
Lektor í fötlunarfræði Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201610/1311
Forstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201610/1310
Framhaldssk.kennarar, íþr./dan. Menntaskólinn á Ísafirði Reykjavík 201610/1309
Verk-, tækni-, iðnfræðingur Mannvirkjastofnun, rafmagnssvið Reykjavík 201610/1308
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201610/1307
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201610/1306
Skrifstofustjóri Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201610/1305
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201610/1304
Starf á rannsóknarstofu Landspítali, taugalífeðlisfræði Reykjavík 201610/1303
Eðlisfræðingur Landspítali, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201610/1302
Yfirljósmóðir Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201610/1301
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201610/1300
Kerfisfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201610/1299
Birgðavörður á sölulager Landspítali, lager Reykjavík 201610/1298
Námsstöður deildarlækna  Landspítali, lyflækningar Reykjavík 201610/1297
Verkefnastj./aðstoðarm. deildarstj. Landspítali, Laugarásinn meðf.geðd. Reykjavík 201610/1296
Framkvæmdastjóri lækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201610/1295
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201610/1294
Lífeindafræðingur  Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201610/1293
Afgreiðsla á Kaffibar Landspítali, matsalir Reykjavík 201610/1292
Rafvirki Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201610/1291
Rekstarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1290
Forritari/verkefnisstjóri Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1289
Deildarlæknir, aðstoðarlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands, lyflækn.Selfoss 201610/1288
Haffræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201609/1287
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Akaranes 201609/1286

RÁÐGJAFAR
Verkefnum fjölgar stöðugt hjá okkur og því leitum við hjá Vinakoti 
eftir öflugum RÁÐGJÖFUM til starfa í vaktavinnu með ungmenni 
með fjölþættan vanda. 

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

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

Hæfniskröfur
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
   fjölþættan vanda
• Reynsla af því að starfa með fólki 
• Sveigjanleika og færni í mannlegum samskiptum
• Þekking á einhverfu er æskileg 
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög
• 23 ára eða eldri

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

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 
breytilegt og ráðið er til framtíðar. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamingum Vinakots við 
SFR.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Kristjánsdóttir, mann-
auðsstjóri, soley@vinakot.is og Jóhanna Margrét Fleckenstein, 
forstöðumaður, johanna@vinakot.is. 

Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin sem við vinnum eftir Umsóknarfrestur
17. október  2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Samgöngusvið EFLU óskar eftir starfsmönnum

EFLA verkfræðistofa leitar að öflugum starfsmönnum á Samgöngusvið fyrirtækisins. Um 
er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði veg- og gatnahönnunar, viðhaldi gatna, eftirlit með 
gatnaframkvæmdum, umferðartækni, umferðarskipulags og hönnunarstjórnunar.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í byggingaverkfræði eða 

     byggingatæknifræði

• Góðir skipulagshæfileikar

•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 17. október næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Nánari upplýsingar um störfin veitir Styrkár Jóhannesson þjónustustjóri, í síma 825-7650 eða stj@eimskip.is.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2016. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

STÖRF HJÁ DREIFINGARMIÐSTÖÐ
EIMSKIPS FLYTJANDA Í REYKJAVÍK

verkstjóri á næturvöktum 

Starfið felst í skipulagningu á móttöku á vörum og umsjón með mönnun vakta á 
næturvakt, ásamt þrifum og fleiru. Vinnutími er frá kl. 22:00–08:00 mánudaga 
til föstudagsmorguns eða ¨órar tíu tíma vaktir.

lestunarstjóri 

Hlutverk lestunarstjóra er að tryggja að lestun og losun bíla sé ávallt með 
öruggum og hagkvæmum hætti og að vörumeðhöndlun sé í samræmi við 
vinnureglur. Lestunarstjóri sinnir auk þess akstri innan höfuðborgarsvæðisins 
þegar kemur að því að sækja vörur sem þarf að flytja áfram innan flutningakerfis 
Eimskips.

 hæfniskröfur
 • Meirapróf (CE) er skilyrði fyrir ráðningu 
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð samskiptafærni og þjónustulund
 • Geta unnið sjálfstætt og í hópi

 hæfniskröfur
 • Hafa góðan skilning á verklagsreglum
  og færni til að fylgja þeim
 • Gerð er krafa um sterka öryggisvitund,
  stundvísi og samviskusemi
 • Lyftararéttindi kostur en ekki skilyrði

 hæfniskröfur
 • Reynsla af stjórnun og vinnu í vöruhúsi
 • Almenn tölvukunnátta
 • Íslenskukunnátta og almenn     
  enskukunnátta
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

 hæfniskröfur
 • Góð samskiptafærni og þjónustulund
 • Góður skilningur á verklagsreglum og færni
  til að fylgja þeim
 • Gerð er krafa um sterka öryggisvitund,
  stundvísi og samviskusemi
 • Lyftararéttindi kostur en ekki skilyrði

Nánari upplýsingar veita: 
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is
Árný Hlín Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri: arnyh@icehotels.is

Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.icelandairhotels.is.  Umsóknarfrestur er til og með 16. október.

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Icelandair hótel leita að sérfræðingi á fjármálasvið
Við bjóðum upp á líflegan vinnustað í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta
• Þekking á Navison, Coda og Opera kostur 
• Góð Excel þekking skilyrði
• Reynsla og þekking á bókhaldi 
• Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur og með ríka þjónustulund 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfssvið
• Aðkoma að mánaðarlegum rekstraruppgjörum
• Greining fjárhagsupplýsinga
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Skýrslu- og upplýsingagjöf til stjórnenda
• Önnur tilfallandi verkefni

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

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

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



LAGERSTARFSMAÐUR

Geysir Shops og Arctic Shopping óska eftir að ráða 
lagerstarfsmann á lager fyrirtækjanna í Kópavogi. 

Umsækjendur af báðum kynjum eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Helstu verkefni:

· Tiltekt pantana

· Móttaka vörusendinga

· Skráning í birgðakerfi

· Dreifing á vörum til verslana

· Önnur tengd lagerstörf

Hæfniskröfur:

· Bílpróf

· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

· Reynsla af lagerstörfum og útkeyrslu

· Stundvísi

· Þekking á NAV birgðakerfi er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2016. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til 

Tryggva Marinóssonar fjármálastjóra 

á netfangið tryggvi@geysir.com

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Stuðningsaðili í leikskólann Rjúpnahæð

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Matráður í Snælandsskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í búsetukjarna

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

Lagerstarfsmaður óskast
Starfsmann vantar á lager í starfsstöð Ísfugls ehf í  

Mosfellsbæ í fullt starf.
Reynsla af lagerstörfum æskileg.

Íslenskukunnátta skilyrði.  Framtíðarstarf.

Frekari upplýsingar fást hjá  Þorsteini Þórhallsssyni,  
s. 566 6103.  Netfang steini@isfugl.is

Árvekni

Eftirlit með fiskeldi 
           og sjávarafurðum

Matvælastofnun óskar eftir ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf við 
eftirlit með fiskeldi og sjávarafurðum með aðsetri á Vestfjörðum. Um fullt starf er að ræða og krefst 
starfið ferðalaga um Vestfirði sem og til annarra landssvæða. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 
sem fyrst.

Hæfnikröfur

• Háskólamenntun á sviði sjávarútvegs, líffræði, fiskeldis, 
matvæla eða önnur menntun sem nýtist í starfi

• Þekking og reynsla af fiskeldi og/eða sjávarútvegi
• Reynsla af eftirliti byggt á HACCP aðferðafræðinni er 

kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæði, fagmennska, nákvæmni og skipulögð 

vinnubrögð
• Góð framkoma og lipurð í samskiptum 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Eftirlit með búnaði, rekstri og 
umhverfisþáttum í fiskeldi

• Eftirlit með fiskiskipum, aflameðferð og  
fiskvinnslum 

• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dóra Gunnarsdóttir, 
forstöðumaður Neytendaverndar, dora.gunnarsdottir@mast.is, 
í síma 530 4800. Sækja skal um starfið á þjónustugátt MAST 
(umsokn.mast.is - umsókn 6.03) 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 24.10.2016. 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.

STARFIE> 
Unnio er vi5 fjolbreytt solu- og j)j6nustuverkefni 
f gegnum sfma. f bo5i eru storf a dagvoktum 
fra kl. 9-16 og kvoldvoktum fra kl. 17-22. 

HA:FN1SKR0FUR 
Starfsmenn okkar eru a breiou aldursbili og pvf 
hvetjum vio jafnt yngri sem eldri til ao sa!kja um! 

Umsa!kjendur purfa p6 ao vera 24 ara, tala vandaða 
íslensku, vera góðir í mannlegum samskiptum, 
jakva!oir, arangursdrifnir og hafa gaman af pvf ao tala 
f sfma. Reynsla af solustorfum er a!skileg en ekki 
nauosynleg. 

iBOf>I ERU 
g6oir tekjumoguleikar og fjolbreytt verkefni fyrir ymis 
felagasamtok og fyrirta!ki. 
A:skilegt ao viokomandi geti hafio storf sem fyrst. 

UMSOKNIR 
asamt ferilskra skulu sendar a oflun@oflun.is

Markaosrao ehf - Oflun ehf 
Brautarholti 26 - 105 Reykjavfk - Simi 5 300 800

Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmanni í 
íþróttahús Gróttu.
Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda 
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild, 
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttamannvirki 
Gróttu samanstanda af tveimur íþróttasölum, gervigrasvelli, 
fimleikasal auk búnings- og fundarherbergja,  
skrifstofuaðstöðu og veislusals.
Óskað er eftir konu til að sinna baðvörslu og þrifum í  
íþróttahúsi Gróttu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og 
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg þrif á 
íþróttahúsi, t.d. íþróttasölum, göngum, anddyri og  
búningsklefum. 

Hæfniskröfur
•	 Áhugi á að vinna með börnum
•	 Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
•	 Hæfni til að vinna í hóp

Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi, óskað er 
eftir starfsfólki í fullt starf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson í síma 
561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is. Nánari  
upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á  
www.grottasport.is.

Umsóknarfrestur er til 15. október 2016. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is. 

Starfsmenn  
óskast

VIÐGERÐAMAÐUR
Á VERKSTÆÐI

Framtíðarstarf 
Vegna vaxandi umsvifa á nýju verkstæði Hýsi-Merkúr hf. 

óskum við eftir að ráða viðgerðamann til starfa.

Umsóknir sendist á netfangið throstur@merkur.is   
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.

Hýsi-Merkúr hf. - Lambhagavegi 6 - 116 Reykjavík
Sími 534 6050 - merkur@merkur.is - www.merkur.is

VIÐ VILJUM STÆKKA FJÖLSKYLDUNA

Fraktlausnir óska eftir bílstjóra með  
meirapróf á lítinn kassabíl. 

Starfið felur í sér vörudreifingu á  
höfuðborgarsvæðinu.

Viðkomandi þarf að vera stundvís, 
 með ríka þjónustulund og að vera góður  

í mannlegum samskiptum.

Arnar  /  Sími: 773-1630  /  Arnar@fraktlausnir.is

fraktlausnir.is  /  fraktlausnir@fraktlausnir.is
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FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Rótgróið verslunar- og innflutningsfyrirtæki til sölu

sem sérhæfir sig í ljósum og ljósabúnaði.

Áhugasamir sendi fyrirspurnir á netfangið 
fyrirtaekitilsolu@gmail.com fyrir 18. október.

Innkaupadeild

Vegna samningaviðræna um kaup á þjónustu við 
siglingar og veitingarekstur í Viðey, nr. 13802.

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

FORVAL

Mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbær auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra 
sveitarfélagsins. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi starf. 
Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með mannauðsmálum sveitar-
félagsins, vinnur náið með bæjarstjóra og sinnir alhliða ráðgjöf 
til stjórnenda. Meginhlutverk hans er að útfæra mannauðsmál í 
samræmi við stefnu og áherslur sveitarfélagsins. Mannauðs- 
stjóri ber ábyrgð á framkvæmd starfsmannastefnu og hefur mikil 
samskipti við aðra starfsmenn Ísafjarðarbæjar. Næsti yfirmaður 
er bæjarstjóri.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er jákvæður, 
þjónustulundaður, flinkur í samskiptum, fróðleiksfús og óhræddur 
við að sýna frumkvæði. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinna að mannauðsstefnu og eftirfylgni með starfsmannastefnu 

Ísafjarðarbæjar
• Samþætting mannauðsstjórnunar við aðra stjórnun og 
 samræming vinnubragða
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í mannauðsmálum og 

ráðningum starfsmanna
• Gerð starfsgreininga og starfslýsinga í samvinnu við starfs-

menn og yfirmenn
• Samskipti og samvinna við ýmsa utanaðkomandi aðila
• Framkvæmd kannana, úrbætur og eftirfylgni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála eða tengdum 

greinum
• Starfsreynsla á sviði stjórnunar- og mannauðsmála
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og geta til að hrinda 

hlutum í framkvæmd
• Skipulags- og greiningarhæfni og gagnrýnin hugsun 
• Rík þjónustulund
• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar og vinnuréttar
• Góð almenn tölvuþekking
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í 

ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2016. 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem greinir frá 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast 
til mannauðsstjóra á netfangið herdis@isafjörður.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Rós Kjartansdóttir 
mannauðsstjóri í síma 450-8000 eða í tölvupósti. 

ÍSAFJARÐARBÆR
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ÚTBOÐ

Garðabær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
Ásgarðslaugar

Verkið felst í nýjum heitum pottum, vaðlaug, 
vaktrými og eimbaði ásamt endurnýjun 
sundlaugar, búningsklefa, útiklefa, danssalar 
og æfingasalar. Einnig verður kjallari 
stækkaður og lagnakerfi endurnýjuð.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
 Gröftur og fleygun 2.500m³
 Fyllingar 1.000m³
 Steypumót  1.600m²
 Járnbending 50.000kg
 Steinsteypa 400m³
 Stálvirki 6.500kg
 Frárennslislagnir 300m
 Hitakerfislagnir 200m
 Neysluvatnslagnir 500m
 Snjóbræðsla 700m²
 Hreinsikerfi fyrir sundlaug, 
 vaðlaug og potta 550 m³
 Loftræsisamstæða 1 stk.
 Strengstigar 150m
 Pípur 500m
 Strengir 230/400V 1.000m
 Smáspennustrengir 1.000m
 Lampar 100 stk.
 Endurnýjun búningsklefa 400m²
 Útiklefar og útimannvirki 200m²
 Flísalögn potta og lauga 1.000m²

Útboðsgögn verða afhent á USB minnislykli í 
móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 11. október 2016.

Opnun tilboða verður kl. 9 miðvikudaginn 9. 
nóvember 2016, í móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 
103 Reykjavík.

Kynningarfundur verður haldinn 
miðvikudaginn 26. október 2016 í anddyri 
Ásgarðslaugar, 210 Garðabæ.

ENDURNÝJUN 
ÁSGARÐSLAUGAR

G A R Ð A T O R G I  7
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ÚTBOÐ
URRIÐAHOLTSSKÓLI – 
FULLNAÐARFRÁGANGUR 
HÚSS AÐ UTAN

GARÐABÆR ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í VERKIÐ: 
Urriðaholtsskóli - fullnaðarfrágangur húss 
að utan. Skólabyggingin er að fullu 
uppsteypt, alls um 5.700 gólf-fermetrar að 
stærð. 

ÚTBOÐSVERK ÞETTA SKIPTIST GRÓFLEGA Í 
EFTIRFARANDI VERKÞÆTTI:
Útveggir: 
Einangrun, álklæðning og fullnaðarfrágangur 
allra útveggja. - Alls um 1700 m²

Álgluggar og -hurðir: 
Smíði, ísetning og fullnaðarfrágangur allra 
glugga og hurða úr áli. - Alls um 570 m²

Þakfrágangur: 
Einangrun, dúklagning, farg (torf og hellur) 
og fullnaðarfrágangur allra þakflata. - Alls 
um 2700 m²

Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna  
frá Úti og Inni arkitektum, dags. 
í september 2016.  Útboðsgögnin verða 
aðgengileg á rafrænu formi á vef 
Garðabæjar – gardabaer.is. 

HELSTU DAGSETNINGAR:
Útboðsgögn aðgengileg á vef Garðabæjar - 
28. september 2016. 
Opnun tilboða - 18. október 2016. 
Verktími - 23. nóvember 2016  til  31. maí 
2017.

Tilboðum skal skila í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 14:00,  
þriðjudaginn 18. október 2016, þar sem þau 
verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Til sölu  
Bakarí / Kaffihús
Til sölu er vel rekið og arðbært miðlægt 
bakarí /kaffihús með nokkra sölustaði.

Velta 650 millj. kr.
Nánari upplýsingar veittar  

á trúnaðarfundi hjá Fima Consulting.  
Sími 896 6665

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.



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. 

LAUGAVEGUR – 101 RVK
- 2ja herb.íbúð á besta stað í 101
- Íbúð er mjög mikið endurnýjuð
- Nýtt eldhús, lökkuð gólf, ný máluð
- Frábær útleigueining eða fyrstu kaup
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 34,9 millj. 

FURUGRUND 58 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10. OKT. KL. 16:30 - 17:00.
- 3ja herbergja 73,2 fm. íbúð á 1. hæð ásamt 12,1 fm. herbergi í kjallara samtals 85,3 fm.   
- Herbergi í kjallara hefur aðgang að sameiginlegu baðherb. með sturtu og er í leigu í dag.  
- Stórar suðursvalir.  Eignin er í ágætu ástandi að utan og sameign snyrtileg.  
- Eignin er laus við kaupsamning.
V.  32,9 millj.

VÍÐIGRUND 43 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10. OKT. KL. 17:30 - 18:00, 
- Einstaklega fallegt og frábærlega staðsett 130,9 fm. einbýlishús á einni hæð í Fossvogsdalnum.  
- Stór suðvestur-verönd.  3 Svefnherbergi og 2 stofur. Eignin er staðsett við vesturenda  
   götunnar og ekkert hús fyrir framan.  
- Ágætlega viðhaldið síðustu árin.  
- Stutt í leikskóla og grunnskóla.
V. 59,9 millj.

VESTURBERG 78 - 111 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.OKT. FRÁ KL:17:30-18:00
- 63,6 fm. 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. í lyftublokk. Þvottahús á hæðinni.
- Mjög snyrtileg og mikið endurnýjuð árið 2013.  
- M.a. eldhús og bað endurnýjað.
- Góð staðsetning, örstutt í skóla, sundlaug og verslun.

V. 25,9 millj.

HLYNSALIR 1-3 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 9. OKTÓBER KL. 13:00 – 13:30
- 3ja herbergja, 102,2 fm íbúð á 5. og efstu hæð í lyftuhúsi.
- Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.  Glæsilegt útsýni af svölum.
- Flott íbúð í frábæru fjölskylduhverfi.  Göngufæri í alla helst þjónustu.

V. 36,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

KLEPPSVEGUR 122 – 104 RVK
- 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
- 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. 

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

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 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820



HRINGBRAUT 35 – 220 HFJ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00
• 3ja herbergja, 98 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýli, miðsvæðis í Hafnarfirði.
• Íbúðin er með sérinngangi og henni fylgir tvö bílastæði fyrir framan húsið.
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar.  Nýlega endurnýjað baðherbergi.
• V. 36,9 millj.

MEISTARAVELLIR 5 - 107 REYKJAVÍK. 
OPIÐ HÚS SUNNUD. 9 OKT. FRÁ KL 13:30 TIL 14:00 ÍBÚÐ MERKT: 104.
• Mjög falleg og björt 109.3 fm. 4ra herb. íbúð á 1 hæð í mjög góðu fjölbýlishúsi með hita í plani.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús, gott skápapláss. 
• Sameign er öll til fyrirmyndar.   
• Eign á einum besta stað Reykjavíkur.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  44,9 millj.

HVERFISGATA 42 - 220 HAFNARFIRÐI. 
OPIÐ HÚS SUN. 9 OKT. FRÁ KL 14:30 TIL 15:00 
• Glæsilegt, mikið endurnýjað 131.3 fm. einbýlishús  byggt 1928, á  einstaklega sjarmerandi 
   staðsetningu, stutt í alla þjónustu. Komin er bílskúrsréttur á lóðina. 
• Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús, gott skápapláss, góðurborðkrókur. 
• Tvö baðherbergi, möguleiki á að leiga út frá sér jarðhæðina sem er með sér inngangi.   
• Eignin var mikið endurnýjuð árið 1990.
• V.  48,9 millj.

VIÐ ÓSKUM NÝJUM EIGENDUM 
TIL HAMINGJU MEÐ NÝJU 
EIGNIRNAR SÍNAR.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

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

Við erum flutt !!
Þessi glæsilegi hópur Landmark fasteignasölu hefur flutt aðsetur sitt í Hlíðasmára 2 í Kópavogi.  

Hlökkum til að sjá gamla og nýja viðskiptavini á nýjum stað.

EFSTALAND 2-10 • ALLAR SELDAR!!!



Til sölu er 3ja hæða  
glæsilegt íbúðahótel í Cannes 

með 17 íbúðum. 
Hótelið er í eigu íslensks félags og getur hagstæð  

fjármögnun á hótelinu í Frakklandi fylgt í kaupunum. 

Áhugasamir geta fengið frekari upplýsingar hjá  
g.jonsson@avijet.is en einnig er bent á að nálgast má 

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

Nýbýlavegur 8, 2. hæð • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717 

25 ára framleiðslufyrirtæki  
í byggingariðnaði til sölu 

• Staðsett á höfuðborgarsvæðinu.

• Miklir vaxtamöguleikar.

• Getur hentað vel með annarri starfsemi
   í byggingariðnaði.

Nánari upplýsingar í síma 775-4000.
Hafðu samband.

www.domusnova.is

Boðaþing 6 – stórglæsileg endaíbúð í  
vönduðu húsi fyrir 55 ára og eldri. 

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 – 14:30. 
Stórglæsileg um 145 fm 3ja herb. íbúð í vönduð lyftuhúsi fyrir 55 +. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er sérlega björt og falleg, með stórri opinni stofu/eldhúsi og suðursvölum. Hjónasvíta með fata-
herbergi og sérbaðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar íslenskar eikarinnréttingar og nýtt parket 
á gólfum. Íbúðin er laus fljótlega.  Húsið er á lóð við hliðina á þjónustumiðstöðinni Boðanum sem veitir 
margs konar þjónustu. Verð 54,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fasteignasali, 895-1098.

Háaleitisbraut 56 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS – SUNNUDAGINN 9. OKTÓBER FRÁ KL. 14:00 - 14:30 
- ALLIR VELKOMNIR
Glæsileg 4ra herb. enda íbúð með flottu útsýni. Íbúðin er skráð 129,2 
fermetra þar af geymsla 5 fm. og bílskúr 21,4 fm. Geymsla í sameign er 
skráð 5 fm. Sameiginlegt þvottahús í kjallara, ásamt hjóla- og vagna-
geymslu. Upplýsingar gefur Sigrún s: 857 2267. V – 42,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Lei

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.isTjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Lei

fur

Hraf
nh

ild
ur

Guð
rún

  K
ris

tín

820
 8101 

 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      
 St

url
a

899
 90

83
    

  D
að

i

820
 8103

Eym
un

du
r

69
0 14

22

Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL SÖLU

Sigrún

 857 2267

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ LAXATUNGA 140 OG 138
Stærð 126.5 fm - 4 herb. 

Verð 33.9 millj. 
Fullbúin að utan, rúmlega 
fokheld að innan. 

AÐEINS TVÖ HÚS EFTIR. 

Upplýsingar veita: 
Gísli Elí 698-5222, gisli@fastborg.is
Sigurður Fannar 897-5930, siggifannar@fastborg.is
Úlfar Þór lögg. fasteignasali 519-5500

Kjarna - Þverholti 2 
• 270 Mosfellsbæ 

 • síMi: 586 8080 
 • fax: 586 8081 

www.fastMos.is

Jörðin Tjaldanes í Mosfellsdal

5 íbúðarhús á 3 hektara landi við Þingvallaveginn ásamt 5 hektara land-
spildu, sem tengist landinu.  Eignirnar bjóða upp á ýmis tækifæri, t.d. 
tengt ferðaþjónustu eða landbúnaði.  Meðfram landinum renna árnar 
Kaldakvísl og Suðurá.  Á landinu eru 5 húseignir sem allar eru nýttar sem 
íbúðarhús í dag, samtals 1.038 m2.  Óskað er eftir tilboði í eignirnar.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Byggingarréttur á besta 
stað í Reykjavík!

Til sölu byggingarréttur á 510 fm lóð að  
Lautarvegi 6, 103 Rvk. 

Heimilt er að byggja þrjár íbúðir á lóðinni  
skv. nánari skilmálum. 

Búið er að greiða gatnagerðargjöld og  
þinglýsa lóðarleigusamningi. 

Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar veitir: 

 Jóhann Karl fasteignasali/lögmaður 
johann@islog.is,  s: 414-7400

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.:

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



Garðar
Lögg. fasteignasali
899 8811

Þorgeir
Lögg. fasteignasali
696 6580

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
820 2222

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Lögg. fasteignasali
898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Lögg. fasteignasali
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Faste ignasalan TORG •  Garðatorg i  5 • 210 Garðabær • Sími  520 9595 • www.fstorg. is

Við á FASTEIGNASÖLUNNI TORG  náum árangri í sölu á fasteignum.
Settu fasteignina þína í sölu hjá okkur!

VIÐ NÁUM ÁRANGRI 
Í SÖLU FASTEIGNA

Komdu með eignina þína til okkar 
og við leggjum mikilvægu málefni lið 

Við styrkjum Bleiku slaufuna! 

HRINGDU Í SÍMA 520 9595



trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

TORFUFELL 18
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 13. 
OKTÓBER MILLI KL. 17:30-18:00

Um er að ræða 159,1 raðhús þar 
af 21 fm frístandandi bílskúr við 
Torfufell í Reykjavík.
Falleg 6 herbergja eign í góðu 
ásigkomulagi.

Verð: 44.9 millj.

SAFAMÝRI 42
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
11. OKTÓBER KL. 17:30-18:00

Snyrtileg þriggja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Vestursvalir. Íbúðin er skráð 80,9 
fm þar af geymsla 3,6 fm. Laus við 
kaupsamning.

Verð: 33,9 millj.

STIGAHLÍÐ 30
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
12. OKTÓBER KL. 17:30-18:00

Falleg þriggja herbergja íbúð á 
annarri hæð í góðu fjölbýlishúsi. 
Mikið endurnýjuð.
Suðursvalir. Íbúðin er skráð 84,8 
fm þar af geymsla 7,3 fm. 

Verð: 35,5 millj.  

ÁLFKONU-
HVARF 29
GOTT ÚTSÝNI - LYFTUHÚS - 
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Um er að ræða 128,5 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu og góðu 
útsýni.

Verð: 43.9 millj.

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

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG 

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG 

OPIÐ HÚS  FIMMTUDAG

GYLFA JENS GYLFASON 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 
Netfang: gylfi@trausti.is 

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 894-1976

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

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

Trausti fasteignasala  
býður velkominn til starfa 
Gylfa Jens Gylfason hdl. 

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124
Netfang: gylfi@trausti.is 
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Laugateigur 26  – 105 Reykjavík 

Glæsileg eign í Teigunum  með miklum möguleikum. Húsið er 
189 fm og á tveimur hæðum, hæð og ris. Í risinu er rekið lítið 
gistiheimili, Townhouse sem selst með. V – 89.9 millj.
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Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Kristín Sigurey 
Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

Traust og góð þjónusta í 13 ár

REKSTRARTÆKIFÆRI

Skyr Concept búð með Skyr-Boozt og Skyr-Ís í hjarta Köben.

Leitum að áhugasömum fjárfestum fyrir stækkunarferli.

Áhugasamir geta haft samband við Gunnlaug Þráinsson, löggiltan 
fasteignasala hjá Borg í síma: 844 6447 eða gunnlaugur@fastborg.is

FRÁBÆRT VIÐSKIPTATÆKIFÆRI Í KÖBEN!

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.



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

Íbúðirnar eru frá 89-115 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.

39,8 millj.Verð frá:

Íbúðirnar eru á einstökum stað við Elliðaárvog sem er  

einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík.  

NAUSTABRYGGJA 31-33
ELLIÐAHÖFN 

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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM OKKAR

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

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  

 www.miklaborg.is   5697000



Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

899 3335 
 lara@fastlind.is

Mánatún 1 
105 Reykjavík

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali

699 5008 
 hannes@fastlind.is

Kristín Skjaldardóttir 
Löggiltur fasteignasali

824 4031 
 kristin@fastlind.is

FALLEGT HÚS  
Í HJARTA BORGARINNAR

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

 Afhending haust 2017.

 Verð frá 39.900.000 

Vorum að fá í sölu glæsilegar nýjar íbúðir í 8 hæða 

fjölbýli við Mánatún 1 í Reykjavík.

Afhending er áætluð haustið 2017.

Íbúðirnar eru tveggja til fjögurra herbergja og skilast 

fullbúnar án gólfefna. Votrými verða flísalögð. Stæði 

í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Teikningar og allar upplýsingar á LIND fasteignasölu.

Hafðu samband:

Tveggja til fjögurra herbergja 
íbúðir. Stærðir frá 76,6 fm. 



Skipasund 51
104 REYKJAVÍK

Falleg, mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð við Skipasund 51 í Reykjavík.

STÆRÐ: 48,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

26.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Söllufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Sörlaskjól  18
107 REYKJAVÍK

Afar vel staðsett 239,2 fm einbýlishús á 3. 
hæðum með tvöföldum 42,9 fm bílskúr.  Góð 
innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu ásigkomu-
lagi. Frábær fjárfesting á þessum vinsæla stað.

STÆRÐ: 282 fm EINBÝLI       HERB: 7-8

TILBOÐ 
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og 
bjartar 3-4 ja herbergja íbúðir í fallegu húsi. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 
Vandaður frágangur og fallegar innréttingar. 

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

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

Hamraberg 50
111 REYKJAVÍK

Mjög fallegt, einstaklega vel skipulagt og mikið 
endurnýjað 5-6 herbergja parhús á tveimur 
hæðum við Hamraberg 50 í Reykjavík.

STÆRÐ: 130,4 fm PARHÚS      HERB: 5-6

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Kinnargata 11
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vel staðsett parhús í nýju og 
vinsælu hverfi í Garðabæ. Húsið er staðsteypt 
á tveimur hæðum með fallegu útsýni yfir 
Urriðakotsvatn.

STÆRÐ: 197 fm PARHÚS      HERB: 4

54.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali 

Rauðarárstígur 1
105 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja íbúð á annari hæð í 
nálægð við miðbæinn, baðherbergi endurnýjað 
sumar 2016, gólfefni innan við ársgömul.

STÆRÐ: 74,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 33
210 GARÐABÆR

Ný og falleg íbúð á þriðju hæð með lyftu, án 
gólfefna, hátt til lofts, rúmgóðar svalir með 
útsýni, gólfsíðir gluggar í stofu. Stór geymsla.

STÆRÐ: 102,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

37.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Grundarstígur 24
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og glæsileg þakíbúð 
með frábæru útsýni yfir tjörnina og til fjalla. 
Einkastæði fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 144 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    9. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    9. okt 15:15 – 15:45

OPIÐ HÚS    10. okt 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    10. okt 17:30 – 18:00



Á BYLGJUNNI
SPRENGISANDUR
KRISTJÁN KRISTJÁNSSON TEKUR Á MÓTI GÓÐUM GESTUM Á SPRENGISANDI.
KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG LANDSMÁLIN.

MILLI KL. 10:00   12:00SUNNUDAG


