
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis
Raftákn er verkfræðistofa á rafmagnssviði stofnuð 
1. júní 1976 á Akureyri. Hjá Raftákni eru nú  30 
starfsmenn; verkfræðingar, tæknifræðingar, 
iðnfræðingar, tækniteiknarar og skrifstofumaður.

Raftákn vinnur eftir vottuðu gæðastjórnunarkefi 

sem byggt er á ÍST EN ISO 9001:2008. 

Fyrirtækið er rekið í þrem deildum eða sviðum, 

byggingasviði, iðnaðarsviði og fjarskiptasviði.

Starfsstöðvar Raftákns eru að Glerárgötu 34 

á Akureyri og Þórunnartúni 2 í Reykjavík en 

þjónustusvæðið er allt landið og smávegis erlendis. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á  

www.raftakn.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnstæknifræði	eða	
rafmagnsverkfræði

•	Reynsla	af	sölu-	og	markaðsmálum	er	kostur
•	Reynsla	af	tilboðs-	og	samningagerð
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum
•	Skipuleg	vinnubrögð	og	ferlamiðuð	hugsun
•	Áhugi	á	þróun	og	uppbyggingu	fyrirtækisins
•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	lausnamiðað	viðhorf
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	mikilvæg

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Leiðir	starfsemi	svæðisskrifstofunnar	og	ber	
ábyrgð	á	fjárhagslegri	afkomu	og	starfsemi

•	Aflar	og	viðheldur	viðskiptasamböndum
•	Skipuleggur	sölu	og	þjónustu	skrifstofunnar
•	Mótar	stefnu	og	setur	skrifstofunni	markmið
•	Skipuleggur	markaðs-	og	kynningarstarf	í	
samráði	við	framkvæmdastjóra

•	Þátttaka	í	myndun	verkefnateyma	
•	Þátttaka	í	samningaviðræðum	vegna	verkefna

Raftákn	óskar	eftir	að	ráða	tæknimenntaðan	og	kraftmikinn	einstakling	til	að	veita	forstöðu	
svæðisskrifstofu	Raftákns	á	höfuðborgarsvæðinu	sem	í	dag	er	með	sex	starfsmenn.												
Um	er	að	ræða	lykilstarfsmann	sem	heyrir	beint	undir	framkvæmdastjóra.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Reykjavíkurborg

Borgarritari

Capacent — leiðir til árangurs

Borgarráð ræður í starfið að 
fenginni tillögu borgarstjóra.  
 
Um laun og starfskjör 
borgarritara fer samkvæmt 
reglum um réttindi og skyldur 
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg 
og ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar.  
 
Vakin er athygli á stefnu 
Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem 
borgin er. 
 
Skipurit borgarinnar má finna 
hérna  
http://skipurit.reykjavik.is/

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4115 

Menntunar- og hæfniskröfur
Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi. 
Farsæl reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum.
Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu breytinga.
Reynsla af því að leiða þjónustu.  
Reynsla af áætlanagerð og eftirfylgni áætlana.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
Leiðtogahæfileikar, lipurð og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. 
Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur.
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Umsóknarfrestur

5. desember 

Hlutverk- og ábyrgðarsvið
Hlutverk borgarritara er að hafa forystu um að 
Reykjavíkurborg sé í fararbroddi í þróun þjónustu, 
stjórnsýslu og rekstri á landsvísu og standist samanburð við 
framsæknar borgir í alþjóðlegum samanburði. Borgarritari 
og miðlægar skrifstofur sem undir embættið heyra sjá 
til þess að stefnumörkun borgarráðs og borgarstjórnar 
sé fylgt eftir með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við 
fagsvið borgarinnar, auk þess að halda uppi virku eftirliti 
með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu 
og fjárhagslegar heimildir. Þá er borgarritara ætlað að  
stuðla að lýðræðislegum stjórnarháttum með því að auka 
gagnsæi og styrkja upplýsingaflæði milli stjórnenda, sviða 
og stofnana borgarinnar, íbúa og annarra samráðsaðila.  

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu borgarritara lausa til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum leiðtoga sem býr yfir frumkvæði og faglegum metnaði, er annt um umhverfi sitt, samfélag og 
velferð íbúa. 
 
Borgarritari er æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar að borgarstjóra undanskildum. Hann fer með forystu og 
samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustuveitingu borgarinnar og leiðir umbætur á þeim sviðum. Borgarritari er jafnframt 
staðgengill borgarstjóra. 
 
Í undirbúningi er endurskipulagning á þjónustuveitingu borgarinnar með áherslu á rafræna þjónustu, markvissa nærþjónustu í 
hverfum og aukin gæði. Borgarritara er ætlað að leiða þá vinnu. 
 
Undir borgarritara heyra fjármálaskrifstofa, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa borgarstjóra og borgarritara, skrifstofa þjónustu 
og reksturs og skrifstofa eigna og atvinnuþróunar. 
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Rekstrarstjóri 
á Plastiðjunni Bjargi/Iðjulundi

Laus er til umsóknar 100% staða rekstrarstjóra Plastiðjunnar 
Bjargs/Iðjulundar (PBI). Um er að ræða vinnustað fyrir fólk með 
skerta starfsgetu. Æskilegur ráðningartími er frá 2. janúar 2017.
 
Helstu verkefni:
• Umsjón með rekstrarþætti vinnustaðarins
• Tekur þátt í gerð fjárhags- og starfsáætlunar PBI
• Vinnur að fjárhagslegu eftirliti
• Ber ábyrgð á gæðum vöru og vöruþróun
• Er staðgengill forstöðumanns
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði 
• Þriggja ára starfsreynsla sem viðskiptafræðingur
• Iðn- og tæknimenntun er kostur
• Reynsla af framleiðslu er kostur 
• Reynsla af vinnu með fötluðu fólki er æskileg 
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt
• Mjög góð samskiptahæfni er nauðsynleg svo og jákvætt viðhorf  
 til fatlaðs fólks og réttinda þeirra
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og 
að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist 
starfinu

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016

GOTT FÓLK 
ÓSKAST

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

 Við leitum að öflugum  
bókara til starfa.
 

Hæfniskröfur:

• Þekking og reynsla 

• af bókhaldi skilyrði

• Reynsla af Navision æskileg

• Góð almenn tölvukunnátta

• Geta til að vinna sjálfstætt

 

Æskilegt er að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst.

 

Umsóknir sendist á hg@velafl.is

Umsóknarfrestur er til 28. nóv. 2016.

Vilt þú vera?

Starfsmaður á  
verkstæði hjá EAK

vinna.is

Sæktu um starfið á

vinna.is/storf/starfsmadur-
a-verkstaedi-2/

Hæfniskröfur
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er 
skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
viðgerðum og verkstæðisvinnu.

Athugið að áhugasamir eru hvattir til að 
sækja um sem fyrst þar sem umsóknir 
verða metnar jafnóðum. 

 

 
 
 

�
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Umsóknarfrestur

28. nóvember

EAK óskar eftir starfsmanni í fast starf 
til viðhalds eldsneytisafgreiðslutækja á 
Keflavíkurflugvelli. 
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á 
bílum og búnaði. 

EAK er fyrirtækið sem tekur á móti, 
geymir og afgreiðir flugvélaeldsneyti 
á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. 
Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli en þar 
starfa á vegum fyrirtækisins 40 starfsmenn. 
Verklagsreglur á svæðinu eru alþjólegar og 
fylgja þær því alþjóðlegum verklagsreglum 
fyrir eldsneytisafgreiðslu á flugvélar.

Íslensk Verkmiðlun ehf   Borgartún 29   105 Reykjavik 
info@isverk.is   +354 571 5070

Fyrirtækið óskar eftir að ráða viðskiptastjóra í fullt starf.

Verkefni:

• Afla nýrra viðskiptatengsla
•  Samskipti við núverandi viðskiptavini
• Eftirfylgni á verkefnum
•  Samskipti og þjónusta við starfsfólk 

fyrirtækisins
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölu og þjónustu
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
• Skipulag og frumkvæði
•  Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Erum að leita af aðila sem hefur létta lund og hefur gaman að því að mæta í vinnuna. Skemmtilegur 
vinnustaður hjá fyrirtæki sem er í miklum vexti og miklir möguleikar til staðar fyrir réttan aðila. 
Umsóknafrestur til 26. nóvember. Umsóknir sendist á atvinna@isverk.is.

Hjá Íslenskri Verkmiðlun sérhæfum við okkur í að útvega fyrirtækjum landsins færa starfsmenn í 
flestar greinar atvinnulífsins, allt frá mjög sérhæfðum iðnaðarmönnum yfir í almennt verkafólk og 
allt þar á milli. Íslensk Verkmiðlun á í farsælu samstarfi við virtar vinnumiðlanir víða um Evrópu og 
getur útvegað fyrsta flokks vinnuafl með tiltölulega skömmum fyrirvara.

ÍSLENSK VERKMIÐLUN ER SÉRHÆFÐ 
ATVINNUMIÐLUN SEM LIÐSINNIR 
ÍSLENSKUM FYRIRTÆKJUM VIÐ AÐ 
TRYGGJA SÉR MANNAFLA TIL LENGRI 
OG SKEMMRI TÍMA Í BÆÐI SÉRHÆFÐ 
OG ALMENN VERKEFNI.
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Stapi lífeyrissjóður

Skrifstofustjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er 
almennur lífeyrissjóður með 
um 180 milljarða króna í 
eignum. Starfssvæði sjóðsins 
nær frá Hrútafirði í vestri 
að Skeiðarársandi í austri. 
Sjóðurinn nær þannig til allra 
byggðakjarna á Norður- og 
Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, m.a. 
sjávarútvegi, verslun, þjónustu 
og iðnaði. Starfsmenn Stapa 
eru 15 talsins og skrifstofur 
sjóðsins eru á Akureyri og 
Neskaupstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4141 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegri menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum sem og framsetningu á 
tölulegum gögnum.
Reynsla af áætlanagerð.
Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

30. nóvember 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu.
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Gerð rekstraráætlana og eftirfylgni.
Greiðsla reikninga og uppgjör viðskipta.
Umsjón með hugbúnaði og öryggiskerfum.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er framvæmdastjóri sjóðsins.  Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi til krefjandi verkefna.

Verkefnastjórar 

Capacent — leiðir til árangurs

FSR er eftirsóknarverður 
vinnustaður sem hentar báðum 
kynjum og eru áhugasamir 
einstaklingar, án tillits til kyns, 
hvattir til að sækja um. 
 
Hlutverk Framkvæmdasýslu 
ríkisins, FSR, er að vera 
leiðandi afl á sviði opinberra 
framkvæmda með það að 
markmiði að bæta verklag og 
auka skilvirkni, hagkvæmni og 
gæði við framkvæmdir ríkisins. 
 
Stofnunin starfar í krefjandi 
umhverfi og er hæft starfsfólk 
grunnstoð hennar.  Lögð er 
áhersla á að starfsfólk sýni 
frumkvæði, fagmennsku og 
þjónustulund.  Lagt er upp úr 
því að starfsmenn njóti sín í 
starfi og hafi möguleika á að 
auka þekkingu sína og reynslu 
með markvissum hætti.  FSR 
er í fararbroddi við að innleiða  
vistvænar vinnuaðferðir og 
upplýsingalíkön mannvirkja 
(BIM) í byggingariðnaði á 
Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt 
vottuðu gæðastjórnunarkerfi 
ISO 9001 og er stöðugt unnið 
að því að auka gæði í starfsemi 
stofnunarinnar.  
 
Um er að ræða tímabundna 
ráðningu í hvert starf til eins árs 
með möguleika á fastráðningu í 
framhaldi af því.
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Verkefnastjóri Verk- eða 
tæknifræðingur 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4142 

Helstu verkefni
Umsjón með verklegum framkvæmdum.
Almenn verkefnastjórnun  við verklegar framkvæmdir.
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og 
verklegar framkvæmdir.
Gerð verksamninga og umsjón með þeim.
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð.
Þróun og innleiðing á frumkvæðisverkefnum.
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á 
notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja og 
umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verk- eða tæknifræði – Meistarapróf er kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum.
Reynsla í hönnun og notkun hönnunarhugbúnaðar.
Þekking og reynsla í gerð verkáætlana.
Þekking á ÖHU málum (öryggis-, heilbrigðis,- og 
umhverfismálum).
Þjónustulund, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum.
Góð íslenskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.
Þekking á gæðastjórnun æskileg.
Reynsla og þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar 
hönnunar er kostur.
Menntun á jarðtæknisviði og reynsla af 
jarðvinnuframkvæmdum er kostur.
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Verkefnastjóri - Sérfræðingur í 
upplýsingalíkönum mannvirkja (BIM) 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4143 

Helstu verkefni
Uppbygging á sérþekkingu hjá FSR á BIM aðferðafræðinni.
Miðla þekkingu og reynslu FSR á BIM innan og utan 
stofnunarinnar.
Vinna að staðlaðri framsetningu BIM handbóka og leiðbeininga.
Rýna BIM gögn hönnuða og verktaka.
Leiða kynningar á BIM fyrir hönnuði, verktaka og verkkaupa.
Umsjón með vef FSR.
Þátttaka í BIM Ísland. 
Kennsla á BIM-studdum hugbúnaðarlausnum fyrir 
verkefnastjóra, verktaka og hönnuði.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði mannvirkjagerðar – nýlegt meistarapróf er 
kostur.
Sérhæfing í BIM með prófi eða viðurkenndum námskeiðum.
Reynsla í meðhöndlun BIM líkana.
Góð þekking á BIM studdum hugbúnaði og reynsla í notkun þess 
hugbúnaðar.
Reynsla í verklegum framkvæmdum er kostur.
Þjónustulund, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum. 
Mjög góð tölvukunnátta/færni.
Reynsla af kennslu s.s. af námskeiðahaldi er kostur.

Framkvæmdsýsla ríkisins leitar að öflugum verkefnastjórum. FSR sækist eftir faglegu og metnaðarfullu starfsfólki sem vill takast 
á við krefjandi og skapandi verkefni á jákvæðan og faglegan hátt. 

Umsóknarfrestur 

5. desember 
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HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

LÖGFRÆÐINGUR
Laust er til umsóknar starf lögfræðings. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á góða alhliða 
þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Umsóknarfrestur til með 1. desember n.k.

Nánar á hafnar�ordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

VERKEFNASTJÓRI FASTEIGNA
Verkefnastjóri fasteigna óskast til starfa hjá Hafnarfjarðarbæ.  Fjölbreytt starf í lifandi og 
margbreytilegu umhverfi. Umsóknarfrestur til og með 30. nóvember n.k.

Nánar á hafnar�ordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016

Upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 

1225.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni 
skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Framkvæmdastjóri

Helstu verkefni
•	Umsjón	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Sölu-	og	markaðsmál
•	Yfirumsjón	með	innkaupum
•	Áætlana-	og	skýrslugerð
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila
•	Upplýsingagjöf	til	stjórnar
•	Aðkoma	að	stefnumótun,	þróun	og	uppbyggingu

Öflugt	og	vaxandi	verslunarfyrirtæki	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	til	starfa.		
Fyrirtækið	er	í	traustum	rekstri	og	starfar	á	bæði	smásölu-	og	heildsölumarkaði.	

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Framúrskarandi	árangur	í	sambærilegu	starfi
•	Stjórnunarhæfileikar	og	drifkraftur
•	Mjög	góð	færni	í	samskiptum	og	framkomu
•	Þjónustulund
•	Sjálfstæði	og	frumkvæði
•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	í	ræðu	og	riti

VEITINGASTAÐURINN MATUR OG DRYKKUR 
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI.

Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum til að 
koma til liðs við okkar frábæra teymi. Um eftirfarandi 
stöður er að ræða:

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á: info@maturogdrykkur.is
Í umsókn skal koma fram aldur, reynsla, meðmæli og mynd.

Framreiðslumeistari
Við leitum eftir faglærðum 
framreiðslumeistara í 
50-100% stöðu.

Matreiðslumeistari
Fullt starf.

Matreiðslumaður
Fullt starf.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

Dale Carnegie óskar 
eftir söluráðgjafa

Nánari upplýsingar  
á www.hagvangur.is 
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Við leitum að þjónustustarfsmanni í teymi iðnmenntaðra starfsmanna á 
Þjónustuvakt Orku náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur. Þetta er 
�ölbreytt starf í tæknilegu starfsumhver� fyrir fólk sem hugsar í lausnum og 
nýtur sín í samskiptum við fólk.

Verkefni og kunnátta:
Unnið er á vöktum og verkefnin eru mjög �ölbreytt svo sem að svara erindum 
viðskiptavina og vakta ker�. Viðskiptavinir okkar eru alls konar en eiga það 
sameiginlegt að njóta lífsgæða sem fólgin eru í heitu og köldu vatni, rafmagni, 
fráveitu og ljósleiðara. 

Þú þarft að hafa sveinspróf í rafvirkjun, vera tölvulæs og hafa áhuga á að 
tileinka þér nýja tækni til að ná tökum á þessu star�, auk þess að búa y�r 
heilmikilli þjónustulund.

Ertu rafvirki 
og langar að breyta til?

Við hvetjum konur og karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� í 
netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, þar 
sem nánari upplýsingar um star�ð er að �nna.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016.

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað 
snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og möguleika til að 
samræma vinnu og einkalíf.

Félagsbústaðir leita að hraustum og 
drífandi starfskrafti í þjónustudeild

Starfssvið: 
• Samskipti við leigutaka
• Verkefni tengd íbúaskiptum hjá FB
• Flutningur á búslóðum
• Eftirlit með umgengni
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sæmilegt vald á íslensku töluðu máli
• Vinnuvélaréttindi fyrir litla lyftara æskileg
• Próf til að aka litlum sendibíl, allt að 7,5 tn (C1)
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
• Nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og leigir út yfir 
2.000 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Veigamikill þáttur í starfsemi félagsins er 
þjónusta og samskipti við viðskiptavini. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið 
viðurkenningu frá starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana.

Leitað er að aðila sem hefur til að bera frumkvæði, sýnir áreiðanleika og stundvísi í starfi 
og nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
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Menntunar- og hæfnikröfur:

> Kranastjóri og tækjamenn

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember n.k.

Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar 
www.samskip.is og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi umsókn.  
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina 
sakaskrá. 
 
Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson rekstrarstjóri 
hafnarsvæðis í síma 458 8530 omar.karlsson@samskip.com 

Samskip óska eftir að ráða kranastjóra og tækjamenn til starfa á athafnasvæði sitt 
við Kjalarvog.  Helstu verkefni kranastjóra og tækjamanna er losun og lestun skipa og 
meðhöndlun gáma á hafnarsvæði. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og 
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni 
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

• Kranaréttindi B og tækjaréttindi K eru kostur
• Reynsla af kranavinnu / tækjavinnu er kostur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta er skilyrði
• Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi 

Jafnréttisstofa auglýsir 
starf rekstrarstjóra

Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra hjá Jafn-
réttisstofu. Um er að ræða hlutastarf og er starfsstöð 
á Akureyri. Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á 
sviði jafnréttismála í samræmi við lög um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og 
hefur víðtækt eftirlits-,  ráðgjafar- og fræðsluhlutverk. 

Helstu verkefni: 
• Bókhald
• Skjalavarsla
• Símsvörun og upplýsingagjöf 
• Starfsmannamál sem beinast að launum o.fl. 
• Ferðareikningar
• Móttaka gesta
• Birgðahald og kaup á vörum og þjónustu
• Önnur almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf, góð kunnátta í íslensku, ensku 

 og norðurlandamálum
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á Oracle bókhaldskerfinu og skjala-     

kerfum æskileg
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Þekking og reynsla af jafnréttismálum er æskileg

Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið  
jafnrétti@jafnretti.is

Upplýsingar um stafið veitir Kristín Ástgeirsdóttir
Ráðning miðast við byrjun árs 2017 
Umsóknarfrestur er til 5. des. 2016

VERÐLAGSLÖGGA ÓSKAST

Verðlagseftirlit ASÍ er hluti af hagdeild sambandsins sem fæst m.a. við rannsóknir og ráðgjöf á sviði efnahags- og kjaramála auk velferðar-, 

skatta-, atvinnu- og verðlagsmála.  Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Hlutverk verðlagseftirlits ASÍ er að fylgjast með og veita upplýsingar um verðlags- og neytendamál og skapa þannig aðhald gagnvart fyrirtækjum 

og opinberum aðilum. Til að ná þessu markmiði er nauðsynlegt að neytendur fái aðgengilegar og greinargóðar upplýsingar um verðlagsþróun á 

sem flestum sviðum.  

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru yfir hundrað þúsund í 5 landssamböndum og 50 aðildarfélögum um land allt.  
Þar af eru ríflega 103.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði 

og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi.

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS LEITAR AÐ VERKEFNASTJÓRA Í VERÐLAGSEFTIRLIT. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Almenn umfjöllun um neytendamál og  
     verðlagsþróun  
•  Framkvæmd og úrvinnsla verðkannana 
     hjá fyrirtækjum og þjónustuaðilum á 
     neytendamarkaði
•  Samantektir um álagningu og gjaldtöku 
     opinberra aðila
•  Rannsóknir og greiningar á sviði verðlags- 
     og neytendamála
•  Frétta-,  greina- og skýrsluskrif
•  Þátttaka í samstarfsverkefnum hagdeildar 
     og samskipti við aðildarfélög  

Æskileg menntun, reynsla og hæfni
•  Áhugi á neytendamálum og málefnum launafólks 
•  Greiningarhæfni og hæfni í útreikningum og  
     úrvinnslu tölulegra gagna
•  Geta til að heimfæra tölulegar niðurstöður upp á 
     samfélagsleg málefni
•  Nákvæmni, faglegur metnaður og frumkvæði í 
     vinnubrögðum
•  BA/BS próf í viðskipta- og/eða hagfræði eða annað 
     háskólapróf sem nýtist í starfinu
•  Færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi

Umsókn sendist á skrifstofu  ASÍ, 
Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík eða á 
henny@asi.is merkt „Verðlagseftirlit“ 
fyrir 2. desember 2016. 

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá 
ásamt kynningarbréfi þar sem gerð 
er grein fyrir hæfni og ástæðum 
umsóknarinnar. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Henný Hinz, deildarstjóri hagdeildar 
ASÍ, henny@asi.is
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S TA R F S S T Ö Ð :
A K U R E Y R A R F L U G V Ö L L U R

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
4 .  D E S E M B E R ,  2 0 1 6

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

S T A R F S M A Ð U R  Á  V E R K S T Æ Ð I  
A K U R E Y R A R F L U G V A L L A R

Helstu verkefni eru eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum
í Norðurlandsumdæmi. Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna
sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:
• Sveinsbréf í vél- eða bifvélavirkjun
• Meirapróf og vinnuvélapróf er krafa
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og jákvæðni
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna undir álagi
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
•  Reynsla af vinnuvéla/vörubílaviðgerðum er krafa

Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri
í síma 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

Administrative officer at the  
Norwegian Embassy in Reykjavik

There is a vacancy as Administrative officer at the  
Norwegian Embassy in Reykjavik. English, oral and written, 
is required, and knowledge of a Scandinavian language 
is preferable. Applications should be presented in either 
English or a Scandinavian language.

Tasks:
- The Embassy’s budget and accounting
- Consular affairs, including visas and passports 
- Administration of embassy facilities

Qualifications and Competencies:
- Relevant education and/or experience
- Knowledge of the accounting system: Agresso is  
 an advantage
- Preciseness and accountability in handling funds  
 and figures
- Good ICT skills
- Positive and flexible attitude 

The Embassy is offering:
- Permanent position
- Salary according to qualifications
- Fixed working hours: 35 hours per week
- Training will be offered, partly in Norway
- Good working environment in pleasant facilities close to  
 the city center

Application date: 6 December 2016
Office address: Fjólugata 17, 101 Reykjavik

Applications should be forwarded by letter to: 
Norska sendiráðið, Pósthólf 250, 121 Reykjavík,
or by e-mail to: embrek@mfa.no

BYGG býður þér til starfa
Vörubílstjóra,

Krana- og Gröfumenn.
BYGG bíður upp á góðan 
tækjakost.Traust framtíðarstarf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

www.bygg.is

guðjon@bygg.is

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.



Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

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

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum  
starfs mannahópi sem vinnur saman að því að mæta  
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum.

Laus störf:
Stærðfræði – og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
Staða matreiðslumanns skólans
Skólaliðastaða

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu skólans 
www.lagafellsskoli.is og á heimasíðu Mosfellsbæjar 
www.mos.is 

Laun vegna auglýstra starfa eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félaga. Umsóknarfrestur er til 2. desember 2016.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
525 9200/896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

NORTAK
Erum með reynslumikla

uppsteypuhópa og í almenna
smíðavinnu, tilbúna í verkefni.

www.nortak.is  |  info@nortak.is  |  sími: +354 616 1122

Spennandi starf, fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem 
felst m.a. í viðhaldi á bátum, tækjum og búnaði, uppbyggingu 
í landi og vinnu á sjó í sérútbúnum skelfiskbát í Hvalfirði. 
Um fullt starf er að ræða, laun og vinnutími skv. samkomu- 
lagi og getur viðkomandi hafið störf sem fyrst. 12. mtr 
réttindi eða pungapróf er mikill kostur. 
Fjarðarskel er sérhæft félag í ræktun bláskeljar og er að 
byggja upp viðamikinn rekstur í Hvalfirði.

Umsóknir og fyrirspurnir varðandi starfið skal senda á 
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem „atvinnu-
umsókn“ fyrir 9. desember.

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða 
vélstjóra/vélvirkja eða handlaginn aðila 

með reynslu og kunnáttu í vélaviðgerðum 

FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI 
FYRIR ÁRIÐ 2017

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum 

skv. liðum 1 og 2.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:

  • Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% 

af  kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða 

einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón 

ríkisins eru veittir án kröfu um mótframlag.

  • Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur 

sjóðsins. Sjá nánar á www.ferdamalastofa.is/
umsoknir.

  • Áherslur er varða skipulag og hönnun, útlit  

og gæði mannvirkja og merkinga má sjá á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

Allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

d. Ef  sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja  

eða til annarra framkvæmda þá verður 

samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

e. Ef  sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu þá verður að fylgja skriflegt samþykki 

sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa 

viðkomandi sveitarfélags.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst 

að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum 

skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum er skilað rafrænt  í gegnum  

Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er  

á www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig  

að finna nánari upplýsingar um umsóknaferlið. 
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er frá og með 3. október til miðnættis 25. október 2016.  

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með vefpósti.  

framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is
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Rannsóknir, greiningar, upplýsingamiðlun og vefmál - Reykjavík
Ferðamálastofa óskar eftir að ráða sérfræðing í 100% starf. Starfið heyrir beint undir ferðamálastjóra á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík og tengist 
þeim sviðum starfseminnar sem styðja við fagsvið Ferðamálastofu, þ.e. rannsóknir og greiningar, sem og upplýsingamiðlun og vefmál. Laun eru  
samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:
• Gagnavinnsla og upplýsingamiðlun, m.a. vegna verkefna á sviði svæðisbundinnar þróunar 
• Miðlun alþjóðlegra upplýsinga
• Ýmis verkefni sem varða öflun og miðlun upplýsinga á kjarnasviðum Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða á sviði ferðamálafræða, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun gagna.
• Góð tölvukunnátta sem gagnast í starfi
• Reynsla af störfum innan ferðaþjónustu er kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur

Leitað er að karli eða konu sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og  
skipulagshæfileika. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti er skilyrði. Framúrskarandi kunnátta í ensku er skilyrði og góð kunnátta í a.m.k. einu norður- 
landamáli er æskileg. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólrún A. Jónsdóttir, rekstrarstjóri (solrun@ferdamalastofa.is).

Lögfræðingur - Akureyri
Ferðamálastofa óskar eftir að ráða lögfræðing í 100% starf. Starfið heyrir undir stjórnsýslu- og umhverfissvið á starfsstöð stofnunarinnar á Akureyri.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:
• Eftirlit með leyfisskyldri starfsemi skv. lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005
• Stjórnsýsluleg meðferð mála 
• Afgreiðsla stjórnsýsluerinda, umsagna og álitsgerða 
• Ýmis lögfræðileg úrlausnarefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur

Leitað er að karli eða konu sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum 
og skipulagshæfileika. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er  
æskileg, sem og góð tölvuþekking. Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og
umhverfissviðs (helena@ferdamalastofa.is). 

Umsóknir og nánari upplýsingar
Upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu eru á vef stofnunarinnar www.ferdamalastofa.is
Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 12. desember nk. Viðkomandi einstaklingur þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Sótt er um störfin á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Ferðamálastofa auglýsir tvö ný störf sérfræðinga

Tannlæknastofu 
Kópavoginum 

vantar aðstoðarmanneskju til starfa í 100% starf.

Áhugasamir sendið umsóknir á tannbjorg@tannbjorg.is

Sölumaður í lýsingardeild
Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í lýsingardeild 
okkar. Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstak-
ling sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og 
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
· Sala á lýsingar- og rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja og 

fyrirtækja. 
· Ráðgjöf til verkfræðistofa, arkitekta, rafverktaka, rafvirkja 

o.fl. varðandi val á lýsingarbúnaði.
· Tilboðsgerð, Pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir.
· Halda kynningar fyrir mismunandi hópa varðandi það  

nýjasta sem er að gerast á sviði lýsingartækni.

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki 
og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34 
 starfsmenn við sölu- lager- og skrifstofustörf.

Menntun og hæfniskröfur
· Lýsingarhönnuður, rafiðnfræðingur  

eða sambærileg menntun
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Góð ensku kunnátta
· Metnaður til að takast á við kref jandi 

verkefni í spennandi umhverfi.

· Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631
· Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 24. nóv

UMSÓKNAR-FRESTUR
24. nóv
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 Bílstjórar óskast  
 

Hópbílar hf. óska eftir bílstjórum  
í fullt starf til að sinna akstri  

í akstursþjónustu fatlaðs fólks  
og aldraðra í Árborg. 

Hæfniskröfur:  
- D/D1-réttindi, rútupróf  
- Íslenskukunnátta  
- Rík þjónustulund  
- Góð mannleg samskipti  
- Hreint sakavottorð  

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:  
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða  
Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069  
 
        www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000  

Hópbílar taka við akstrinum frá áramótum en ráðning 
bílstjóra verður frá 27. desember nk.  

Starfsfólk
óskast!

Við leitum að einstaklingum sem:

• hafa framúrskarandi þjónustulund

• eru stundvísir, reglusamir og geta unnið
 undir álagi

• hafa góða færni í mannlegum samskiptum

• hafa náð 18 ára aldri

Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn, mynd og ferilskrá

á 10-11.is/starfsumsokn.

Við auglýsum eftir hressu
og skemmtilegu starfsfólki
í bæði hlutastörf og full störf.

LEIKSKÓLI Í REYKJAVÍK
óskar eftir að ráða leikskólastarfsmann frá 1.des.  

Veganfæði er á leikskólanum.  
Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun, grunnskóla- 

kennaramenntun eða uppeldisfræðimenntun á  
háskólastigi.  Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist á box@frett.is merkt ,,Leikskóli-1911“

Önnur mikilvæg verkefni:

• Leiða vaktstjóra og sölufulltrúa í afgreiðslu.
• Hafa yfirumsjón með öllum verkefnum á stöðinni.
• Kynna og selja þjónustu Sixt og stuðla að vexti 
 og þróun.
• Hafa eftirlit með því að stöðlum fyrirtækisins sé 
 fylgt eftir 
• Tryggja að sölu og þjónustumarkmið séu uppfyllt.

Hæfniskröfur: 

• Reynsla af daglegum rekstri
• Viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
 sem nýtist í starfi
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
 samskiptum
• Reynsla af starfsmannahaldi er kostur
• Reynsla af sölustörfum er kostur

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 - atvinna@sixt.is

Stöðvarstjóri Sixt
Langar þig að takast á við skemmtilegt stjórnunarstarf hjá spennandi og framsæknu fyrirtæki í alþjóðlegu 
umhverfi? Þá er Sixt rétti staðurinn fyrir þig. Sixt leggur mikla áherslu á skemmtilegt og metnaðarfullt
starfsumhverfi og við leitum nú að leiðtoga í starf Stöðvarstjóra í Reykjavík.

Starfið felst í stjórn og yfirumsjón með daglegum rekstri útleigustöðvar í Reykjavík, markmiðasetningu
og að sjá til þess að metnaðarfullum markmiðum séð náð og rekstraráætlunum framfylgt.

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@sixt.is merkta: Stöðvarstjóri.
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember.

HÆFNISKRÖFUR:
n Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á
   sviði flugumsjónar, flugrekstrar eða menntun  
   tengd flugrekstri.
n Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu úr   
    flugheiminum.
n Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
n  Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel).
n Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni.

Laust er til umsóknar starf í Flight Operations Engineering á flugrekstrarsviði. Deildin er staðsett 
á aðalskrifstofu Icelandair og annast utanumhald um ýmis gögn, kerfi, staðla og handbækur á 
flugrekstrarsviði. 

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og 
hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

SÉRFRÆÐINGUR Á FLUGREKSTRARSVIÐI
FLIGHT OPERATIONS ENGINEERING 

Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is 
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is

STARFSSVIÐ: 
n   Umsjón með kerfum og stöðlum flugrekstrarsviðs.
n   Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu 
   og hleðslu flugvéla.
n  Samskipti við Samgöngustofu og erlenda 
    samstarfsaðila.
n   Dagleg umsjón með útgáfu og dreifingu   
    handbóka og skjala.
n   Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar. 

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef 
félagsins, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar 
en 27. nóvember 2016. 
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Umsóknarfrestur er til og með 27. október n.k. Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna
á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Sölumaður í íþróttadeild

· Tilboðsgerð og sala sportferða.

· Ábyrgð á sölu, bókunum, umsjón og framkvæmd ferða.

· Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og söluaðila.

· Reynsla og þekking á sportmarkaðnum og ferðaþjónustu er kostur.

· Söluhæ�leikar og vilji til að ná árangri í star�.

· Rík þjónustulund og jákvæðni.

· Mjög góð enskukunnátta i ræðu og riti og önnur tungumálakunnátta æskileg.

· Mjög góð tölvukunnátta s.s. Excel, Word o.�.

· Mikil skipulags- og samskiptahæfni.

· Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi.

Ferðaskrifstofan Úrval-Útsýn óskar eftir að ráða sölumann í íþróttadeild fyrirtækisins.
Um �ölbreytt og fullt starf er að ræða. 

· Samskipti við viðskiptavini og þróun
  viðskiptatengsla.

· Önnur tilfallandi störf.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

60% skrifstofustarf: 
Búmenn eru húsnæðissamvinnufélag sem var stofnað 
með það að markmiði að byggja og reka búsetu íbúðir 
fyrir félagsmenn sína. Búmenn eru með  540 íbúðir í 13 

sveitarfélögum víðsvegar um land. 
Umsóknarfrestur er til 25 nóvember 2016

Starfsvið:
Um er að ræða hlutastarf 60%
Reikningagerð
Gerð kaupsamninga
Greiningarvinna
Ábyrgð á skjalamálum
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.
Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldi kostur
Góð tölvukunnátta
Góð samskipti og samstarfshæfni
Sveigjanleg/ur og viljug/ur að ganga í fjölbreytt verkefni

Upplýsingar veitir Úlfar Þór Indriðason, framkvæm-
dastjóri Búmanna í síma 552 5644 og einnig er hægt 
að senda tölvupóst á ulfar@bumenn.is

Forstöðumaður Kötluseturs
- afleysing 
Kötlusetur ses. auglýsir tímabundna stöðu forstöðumanns 
setursins á árinu 2017. 

Kötlusetur ses. er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og fræðasetur 
og Menningarmiðstöð í Vík  í Mýrdal. 

Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs er á sviði ferðamála, 
náttúruvísinda og menningarmála.  Stór þáttur í starfsemi 
stofnunarinnar á síðustu árum hefur snúið að uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar í fjölbreyttri náttúru svæðisins.  Kötlusetur er 
tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið Kötlu Jarðvang 
um verndun og nýtingu jarðminja í þágu sjálfbærrar þróunar og 
eflingar byggðarinnar.  Þá veitir Kötlusetur einnig upplýsingar og 
ráðgjöf á vegum Uppbyggingarsjóðs Suðurlands. 

Góð menntun sem nýtist starfi, frumkvæði og metnaður er skilyrði 
fyrir ráðningu í starfið. Mikill kostur er ef menntun og reynsla 
umsækjanda tengist ferðaþjónustu, jarðfræði og/eða menningar- 
starfsemi.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst á árinu 2017.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016.   
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar stjórnar-
formanns í síma 8983340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Stjórn Kötluseturs 

Metal ehf Garðabæ óskar eftir að ráða starfsmann í 
útkeyrslu og lagerstörf.
Um fullt starf er að ræða.  
Vinnutími frá kl. 08:00 til kl. 17:00.

Starfssvið:
•	 Útkeyrsla á vörum fyrirtækisins.
•	 Almenn lagerstörf
Hæfniskröfur:
•	 Bílpróf
•	 Dugnaður og sjálfstæð vinnubrögð
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Góð íslenskukunnátta.   

Góð laun í boði.
Umsóknir með ferliskrá sendist til petur@metal.is

Metal ehf  - Suðurhrauni 12b – 210 Garðabær

What impact will you make ?
www.deloitte.is

Bókari / launafulltrúi
Viðskiptalausnir Deloitte
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum einstaklingi í spennandi 
og krefjandi starf bókara / launafulltrúa til starfa sem fyrst. Unnið er í öugu 
teymi sem ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi, launavinnslu og skýrslugerð fyrir 
einn eða eiri viðskiptavini Deloitte.

Útvistunarteymi okkar eru sérhæfð í að framkvæma verkefni á breiðu sviði 
innan fjármála- og launadeilda til skemmri eða lengri tíma. 

Hæfniskröfur: 
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Viðurkenndur bókari kostur en ekki skilyrði. 
•  Góð færni í Excel.
•  Reynsla af bókhaldi og/eða launavinnslu.

Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir sem 
trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað inn í gegnum heimasíðu Deloitte, 
www.deloitte.is, fyrir 28. nóvember 2016. 

Nánari upplýsingar um starð veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri, 
harpa.thorlaksdottir@deloitte.is

úi
loitte
tnaðarfullum einstaklingi í spennandi 
til starfa sem fyrst. Unnið er í öugu 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið 

· Starfsmaður í móttöku Gerðarsafns

Leikskólar

· Sérkennari í leikskólann Læk

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
 Hörðuvallaskóla

· Stærðfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Kársnesskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í búsetukjarna fyrir fatlaða

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

Bílstjóri
Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða kraftmikinn og hressan
bílstjóra. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Helstu verkefni
· Keyrsla á vörum til viðskiptavina og á 

flutningastöðvar
· Vörumóttaka
· Afgreiðsla
· Önnur tilfallandi verkefni

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið
fyrirtæki og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá
okkur eru 34 starfsmenn við sölu- lager- og skrifstofustörf.

Menntun og hæfniskröfur
· Meirapróf
· Lyftarapróf er kostur
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund
· Metnaður til að takast á við áskoranir

· Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631
· Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 24. nóv

UMSÓKNAR-FRESTUR
24. nóv

Áhugaverð tækifæri 
hjá LS Retail
Hjá LS Retail starfa um 200 manns , þar af rúmlega 140 í 
nýjum og glæsilegum höfuðstöðvum fyrirtækisins í norðurturni 
Smáralindar. LS Retail býður upp á frábæra vinnuaðstöðu í 
fallegu starfsumhverfi sem hannað er með það að markmiði að 
starfsfólki líði vel. Við bjóðum spennandi og krefjandi verkefni 
og leggjum áherslu á að hæfni hvers og eins fái að njóta sín.

BI Developer
Við leitum að forritara á sviði viðskiptagreindar til að þróa nýjar 
lausnir fyrir smásölu- og veitingageira. Helstu verkefni felast í 
því að taka þátt í þróunarferli BI lausna með tækni frá Microsoft 
Business Intelligence og Microsoft Azure. Þetta felur í sér m.a. 
kröfugreiningu, tæknilega hönnun, forritun og prófanir.

Senior Developer - LS Omni
Við leitum að reyndum forritara til að taka þátt í þróun LS Omni 
verslunarlausna sem eru á sviði snjalltækja og vefverslunar. 
Framundan er fjöldi spennandi verkefna jafnt innanlands sem 
erlendis og við óskum eftir hæfri manneskju til að styrkja hópinn 
í þeirri vinnu.

Dynamics NAV developer 
Tækifæri fyrir Dynamics NAV forritara við þróun 
hágæðaviðskiptalausna í Dynamic NAV umhverfi, auk þess að 
snerta á SQL og .NET forritun. Fyrir þetta starf er mikilvægt að 
hafa áhuga á forritun í Microsoft Dynamics NAV umhverfi.  

Accountant - Hlutastarf
Vegna aukinna verkefna erum við með tækifæri fyrir 
talnaglöggan, nákvæman og þjónustulundaðan einstakling í 
50-70 % starf við bókhald. Í boði er líflegt og skemmtilegt starf 
í ört vaxandi fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi.

Please find info in English on our website www.LSRetail.com 

Getur verið að eitthvert ofangreindra starfa sé tilvalið fyrir 
þig? Hikaðu þá ekki við að senda okkur umsókn og ferilskrá á 
netfangið jobs@lsretail.is eða sækja um í gegnum heimasíðu 
okkar www.LSRetail.com – Þar er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um hvert starf. Umsóknum skal skilað fyrir 04. 
desember 2016 með heiti stöðunnar sem sótt er um í viðfangi. 
Öllum umsóknum verður svarað og verður farið með þær sem 
trúnaðarmál. 

.NET Developers
Tækifæri fyrir hæfileikaríka og færa .NET forritara til að taka 
þátt í að þróa viðskiptalausnir á heimsmælikvarða. Við höfum 
jafnt stöður fyrir reynslumikla forritara sem og efnilega nýliða 
í faginu. BSc gráða í tölvunarfræði eða sambærileg menntun og 
brennandi áhugi á .NET forritun eru skilyrði.
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Hjúkrunarfræðingur óskast 
Laus er staða hjúkrunarfræðings á 
endurhæfingardeild 4. hæðar á Eir 

Hjúkrunarheimili 
Starfshlutfall samkomulag. Staðan er laus frá 1. 
janúar 2017.  
 
Nánari upplýsingar veita:  
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og  
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 
5700. 
Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is  

     

  Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir  
  Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
  Sími: 522 5700 
 
 

Umsóknarfrestur
2. desember 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Spennandi starf fyrir 
bygginga- eða tæknifræðing
EFLA leitar að öflugum starfsmanni á fagsviðið fasteignir og viðhald sem er hluti af 
byggingasviði EFLU. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á sviði bygginga og mannvirkja, 
byggingaeðlisfræði, ástandsúttekta, viðhaldsráðgjafar, gerð útboðsgagna, verksamninga og 
eftirlit með viðhaldsframkvæmdum. 

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 2. desember næstkomandi.   
Öllum umsóknum verður svarað. 

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:

• Menntun í bygginga-, tækni- eða verkfræði

•  Iðnmenntun og reynsla af  

    byggingaframkvæmdum 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð,            

    ásamt því að geta unnið vel í hópi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Þekking á áætlanagerð og kostnaðarmati

• Gott vald á íslenskri tungu og færni  

     í rituðu máli

Sérfræðingur á sviði innflytjendamála/fræðslufulltrúi

Mannréttindaskrifstofa

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

Laus er til umsóknar staða sérfræðings á sviði innflytjendamála sem einnig á að sinna starfi fræðslufulltrúa á mannréttindaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar.  Um er að ræða 100% starf í 12 mánuði.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Mannréttindaskrifstofa ber 
ábyrgð á því að fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristinsdóttir í tölvupósti anna.kristinsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember. Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Framfylgja mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar með áherslu   
 á málefni innflytjenda. 
• Vinna með fjölmenningarráði Reykjavíkurborgar. 
• Undirbúningur fjölmenningardags og fjölmenningarþings 
 Reykjavíkurborgar.
• Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð til innflytjenda. 
• Utanumhald og umsjón með fræðslu á vegum mannréttindaskrifstofu.
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Þekking á málefnum innflytjenda.
• Reynsla af starfi í tengslum við innflytjendamál.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga á íslensku í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta skilyrði og annað tungumál er kostur.

VERKEFNASTJÓRI
MÓTTAKA  FLÓTTAMANNA

Sveitarfélagið Árborg og Hveragerðisbær auglýsa starf 
verkefnisstjóra vegna móttöku  flóttamanna.  Um tímabundna 
ráðningu er að ræða til eins árs. Starfið verður 100 % starf 
fyrstu 6 mánuði ársins og 75 % síðari 6 mánuði ársins 2017.   
Nauðsynlegt  er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ákveðið hefur verið að Sveitarfélagið Árborg og Hveragerðis-
bær taki á móti hópi sýrlenskra flóttamanna. Starfið er í því 
fólgið að hafa umsjón með móttöku þeirra og þjónustu við þá. 
Náið samráð verður við ýmsar deildir sveitarfélaganna, Rauða 
krossinn og fleiri aðila.  Lögð er áhersla á heildstæða þjónustu 
og þverfaglega vinnu og að nýir íbúar nái að finna fyrir öryggi 
og kynnast nýjum tækifærum. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með móttöku og þjónustu við flóttamenn
• Samþætta og skipuleggja þjónustu í samvinnu við þá sem 

hana veita
• Veita flóttamönnum aðstoð og leiðbeiningar um þjónustu 

ríkis og sveitarfélaga og aðstoð við daglegt líf í nýju landi
• Skipuleggja fræðslu og kynningu
• Meta stöðu einstakra flóttamanna og þörf fyrir þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af sambærilegum 

störfum 
• Samskipta- og samstarfshæfni 
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur svo og
 reynsla af starfi með fólki af ólíkum uppruna og með ólíkan 

bakgrunn
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og atvinnulífi í sveitarfélög- 

unum báðum
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg a.m.k. enska

 
Umsókn skal fylgja ítarlegt yfirlit yfir starfsferil og greinargóðar 
upplýsingar um störf umsækjanda, menntun og starfsreynslu 
ásamt upplýsingum um þau verkefni sem hann hefur unnið að 
og varpað geta ljósi á færni hans til starfsins.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.
 
Upplýsingar um starfið, kaup og kjör veita Guðlaug Hilmars- 
dóttir, gudlaug@arborg.is, sími 482-5000 og María Kristjáns- 
dóttir, maria@hveragerdi.is 483-4000.

Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað til Sveitarfélagsins 
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss eða til Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810  Hveragerði. 

Umsóknum skal skilað fyrir miðnætti þann 5. desember 2016



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  19. nóvember 2016 13

SÉRFRÆÐINGUR Í
FJÁRFESTASAMSKIPTUM

MATREIÐSLUMAÐUR

Starfið felur í sér skilvirka miðlun upplýsinga um stefnu og rekstur fyrirtækisins og samskipti við hluthafa, fjárfesta 

og greinendur í tengslum við uppgjör og aðra viðburði. Starfið heyrir undir yfirmann lögfræðisviðs, fjárstýringar 

og fjárfestasamskipta, og er rík áhersla lögð á gott samstarf innan sviðsins. Starfið krefst einnig góðs samstarfs 

við forstjóra og fjármálastjóra. Talsverð ferðalög fylgja starfinu vegna samskipta við fjárfesta á meginlandi Evrópu 

og í Bandaríkjunum.

Við leitum að öflugum matreiðslumanni til að reka mötuneyti okkar. Við óskum eftir einstaklingi með ástríðu fyrir 

matseld og áhuga á fólki. Viðkomandi þarf að geta unnið sjáfstætt, undir álagi og sýnt frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
•   Samskipti við hluthafa, fjárfesta, greinendur og aðra

    hagsmunaaðila

•   Umsjón með markaðstilkynningum

•   Umsjón með hluthafafundum og fjárfestaviðburðum

•   Gerð markaðsgreininga og verðmatsgreininga

•   Önnur verkefni, þ.m.t. í fjárstýringu

STARFSSVIÐ
•   Rekstur mötuneytis

•   Matseld, framreiðsla og skipulagning matseðla

•   Stjórnun starfsmanna mötuneytis

•   Innkaup og birgðastýring

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•   Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla, reynsla af

     fjármálamörkuðum er æskileg

•   Mjög góð enskukunnátta, dönskukunnátta er kostur

•   Reynsla af fjármálum fyrirtækja og færni í verðmatsgerð

•   Framúrskarandi samskiptahæfileikar

•   Hæfni til tjáningar í ræðu og riti

•   Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

•   Góð skipulagsfærni og nákvæmni

•   Þekking á regluumhverfi skráðra fyrirtækja er kostur

HÆFNISKRÖFUR
•   Matreiðslumenntun

•   Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla

•   Reynsla af rekstri mötuneytis er kostur

•   Hæfni í mannlegum samskiptum

•   Góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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SINNUM HEIMAÞJÓNUSTA

Laus eru til umsóknar störf  
í stuðnings- og heimaþjónustu

Getum bætt við starfsfólki í heimaþjónustu og liðveislu á 
kvöldin og um helgar á höfuðborgarsvæðinu og í Reykja-
nesbæ, tilvalið með námi. Verkefnin eru fjölbreytileg, fela í 
sér persónulegan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan 
og utan heimilis. 

Við leitum að fólki sem hefur frumkvæði, sjálfstæði í vinnu-
brögðum og er lipurt í mannlegum samskiptum. 

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um á 
heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is eða senda umsókn á 
netfangið sinnum@sinnum.is 

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

Í stafrænu prentdeild Ásprents 
er kappkostað að veita 
viðskiptavinum hraða og góða 
þjónustu, lipurð í samskiptum 
og vandvirkni í prentun og 
frágangi verkefna.
Tækjabúnaður er fullkominn 
og nýlegur. 

Ásprent er stærsta fyrirtæki á 
sínu sviði utan höfuðborgar- 
svæðisins og veitir öfluga 
þjónustu á sviði prentunar og 
útgáfu.

Þar starfa þrjátíu og fimm drífandi 
starfsmenn með mikinn faglegan 
metnað og vilja til að veita 
framúrskarandi þjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir G. Ómar Pétursson 
framkvæmdastjóri Ásprents 
Stíls ehf. í síma 4 600 700.   

Umsóknum skal skilað á 
netfangið omar@asprent.is 
fyrir 25. nóvember nk.

Við leitum að metnaðarfullum, samviskusömum og  þjónustuliprum 
starfsmanni í móttöku verkefna og frágang þeirra til prentunar, 
stafræna prentun og hvers kyns frágang á prentverkefnum. 
Tölvufærni nauðsynleg og þekking á helstu hönnunar- og umbrots-
forritum æskileg. Gott auga fyrir gæðum prentunar ásamt ríkri 
þjónustulund og hæfni til að vinna í hópi og undir álagi.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Við leitum estir prentsmið, prentara, hönnuði 
eða einstaklingi sem hefur áhuga á að tileinka 
sér þekkingu og vinnslu í stafrænni prentun.

Stafræn prentun hjá Ásprenti Akureyri
Komdu í teymið :)

Stílaðu á...

 Glerárgata 28     600 Akureyri      Sími 4600 700    asprent@asprent.is

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN
VEGNA AUKINNA UMSVIFA

Bifreiðaverkstæði BL státar af einu stærsta og glæsilegasta bifreiðaverkstæði landsins 
með 36 bílalyftur. BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara 
fram úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og 
sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og 
eflir starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar 
eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og 
einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 27. nóv. nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,  
á netfanginu anna@bl.is

Við óskum eftir bifvélavirkja til þess að sinna bilana-
greiningum. Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og 
endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka sér 
nýjustu tækni. Verkstæðið er tæknilega mjög vel útbúið 
samkvæmt stöðlum framleiðenda.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17
og föstudaga kl. 8–16. Einnig er möguleiki á lengri
vinnutíma, kvöldvinnu á bilinu kl. 17–22. 

Hæfniskröfur:  
• Bifvélavirkjamenntun
• Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
• Gott tölvulæsi, unnið er með rafrænar verkbeiðnir 
 og hluti af þjálfun er rafræn
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð 
 eru nauðsynleg

BIFVÉLAVIRKI - BILANAGREINIR
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Apótek Hafnarfjarðar óskar eftir starfsmanni í 
afgreiðslu. Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf.

Helstu verkefni:
• Afgreiðsla í verslun
• Þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Móttaka og frágangur á vörum
• Samskipti við birgja

Reynsla úr apóteki er æskileg en ekki nauðsyn.  
Lágmarksaldur er 18 ár.

Áhugasamir geta sent umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið magnus@apotekhfn.is
Umsóknafrestur er til 30.nóvember.

Dvalar- og hjúkrunarheimilið  
Sólvellir, Eyrarbakka

- Forstöðumaður -
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Sólvellir á Eyrarbakka aug-
lýsir laust til umsóknar starf annars forstöðumanns heim-
ilisins. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs frá 
1. janúar 2017 til 31. desember 2017. Starfshlutfall er 50% 
þar sem unnin er ein vika og ein vika í frí. Starfið hentar 
bæði konum og körlum. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum FOSS og Sólvalla. 

Umsóknir sendist til Guðjóns Guðmundssonar á netfangið 
gudjon@arvirkinn.is, sími 660-1180, Maríu Gestsdóttur á 
netfangið mosdal55@simnet.is, sími 848-4298 eða Þórdísar 
Kristinsdóttur á netfangið thordis.kristinsdottir@gmail.
com, sími 844-9121 sem jafnframt veita frekari upplýsingar 
um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016.

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.



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.

LANDSPÍTALI ... ÞÚ Í LIÐIÐ!

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á taugalækningadeild  
í Fossvogi. Í boði er einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í hjúkrun 
sjúklinga með taugasjúkdóma. Við leggjum ríka áherslu á símenntun 
starfsfólks og þróunar- og rannsóknarvinnu. 

Taugalækningadeild þjónar sjúklingum með taugasjúkdóma s.s. 
heilablóðfall, flogaveiki, Parkinsons veiki, MS, MND og mígreni.  
Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra.  
Á deildinni starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Taugalækningadeild

Áhugavert og spennandi uppbyggingar- og þróunarstarf í nýstofnuðu 
þverfaglegu teymi sem mun sérhæfa sig í þjónustu við einstaklinga með 
geðhvarfasjúkdóma - “bipolar” teymi. Teymið heyrir undir Laugarásinn 
sem er meðferðar- og endurhæfingardeild á geðsviði LSH. Um er að ræða 
fullt starf í dagvinnu eingöngu.

Í starfsemi Laugarássins er lögð áhersla á metnaðarfullt starf og stöðugar 
úrbætur í þeim tilgangi að auka gæði þjónustunnar. Starfsemi teymisins 
mun því verða í markvissri þróun og verður áhersla lögð á fjölbreytt starf, 
einstaklingsmiðaða þjónustu sem og virkt samstarf við fjölskyldur  
og aðstandendur. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Laugarásinn

Nýtt, f jölbreytt og spennandi dagvinnustarf verkefnastjóra við 
almennar lyflækningar og framhaldsmenntun í lyflækningum á 
lyflækningasviði. Mun viðkomandi m.a. hafa umsjón með skrifstofu 
almennra lyflækninga og taka virkan þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu fram halds menntunar í lyflækningum á Íslandi. 

Við viljum ráða skipulagðan, lausnamiðaðan einstakling með 
framúrskarandi samskiptahæfni, sem á auðvelt með að vinna í teymi.

SKRIFSTOFUSTJÓRI / 
VERKEFNASTJÓRI

Framhaldsmenntun lyflækningasviðs

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi með framúr-
skarandi samskipta- og samstarfshæfileika í starf deildarstjóra á 
líknardeild. Hjúkrunardeildarstjórinn stjórnar daglegum rekstri og er 
leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti 
yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs. 

Líknardeildin er 12 rúma og skiptist í legudeild, fimm daga deild, 
dagdeild og göngudeild. Deildin er hugsuð fyrir tímabundna innlögn 
sjúklinga með ólæknandi, langt genginn sjúkdóm og skertar lífslíkur. 
Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla 
er lögð á góð samskipti og samvinnu við sjúkling og fjölskyldu hans. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Líknardeild

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

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Rafvirki á Selfossi

Starfssvið

 ● Viðhald á dreifikerfi RARIK 
 ● Eftirlit með tækjum og búnaði 
 ● Viðgerðir
 ● Nýframkvæmdir
 ● Vinna samkvæmt öryggisreglum

 
 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson, 
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 4. desember 2016 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess 
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík 
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja á framkvæmdasvið fyrirtækisins með aðsetur á Selfossi. Hér er um 
fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Suðurlandi.

Hæfniskröfur

 ● Sveinspróf í rafvirkjun
 ● Öryggisvitund
 ● Almenn tölvukunnátta
 ● Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
 ● Bílpróf

Morgunblaðið/Fréttablaðið 
nóv 2016:

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnastjóri, verk- eða tæknifr. Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201611/1490
Verkefnastj., uppl.lík. mannvirkja Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201611/1489
Kennari í jarðfræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201611/1488
Yfirlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201611/1487
Reiðkennari Háskólinn á Hólum Hólar, Hjaltadal 201611/1486
Staðarumsjónarmaður Háskólinn á Hólum Hólar, Hjaltadal 201611/1485
Hreyfistjóri/-stjórar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201611/1484
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Nesk.staður 201611/1483
Sérfræðingur í ritstjórn námsefnis Menntamálastofnun Kópavogur 201611/1482
Rekstrarstjóri Jafnréttisstofa Akureyri 201611/1481
Skrifstofustjóri/verkefnastjóri LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201611/1480
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður LSH, göngudeild öldrunarlækninga Reykjavík 201611/1479
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, öldrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201611/1478
Hjúkrunarfræðingur LSH, taugalækningadeild Reykjavík 201611/1477
Sérfræðilæknir LSH, gæða- og sýkingavarnadeild Reykjavík 201611/1476
Matráður Landbúnaðarháskóli Íslands Reykir, Ölfusi 201611/1475
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201611/1474
Hjúkrunarfræðingur LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201611/1473
Ræsting, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1472

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg 
– deildar stjóri og  
annað starfsfólk

Auglýst er eftir leikskólakennara í stöðu deildarstjóra

Jafnframt er auglýst eftir almennu starfsfólki með  
menntun og reynslu

Hulduberg er sex deilda leikskóli með um 100 börn.  
Deildir eru aldursblandaðar en mikið samstarf er milli 
deilda.  
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er stað
settur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafelli.

Upplýsingar um störfin veita skólastjórnendur,   
Þuríður Stefánsdóttir í síma 586 8170
Umsóknarfrestur er til 5.desember og skal umsóknum  
skilað á netfangið hulduberg@mos.is ásamt upplýsingum 
um menntun og reynslu.

Leikskólinn Hlíð – deildar
stjóri og annað starfsfólk

Auglýst er eftir leikskólakennara í stöðu deildarstjóra

Jafnframt er auglýst eftir almennu starfsfólki með  
menntun og reynslu

Hlíð er um 80 barna leikskóli, staðsettur í friðsælu umhverfi 
með fallega náttúru allt um kring. Hlið er „skóli á grænni 
grein“ Áherslur í starf leikskólans eru vinátta, jákvæð 
samskipti og skapandi hugsun

Upplýsingar um störfin veita skólastjóri, 
Ragnheiður Halldórsdóttir í síma 566 7375 

Umsóknarfrestur er til 5.desember og skal umsóknum skilað 
á netfangið hlid@mos.is ásamt upplýsingum um menntun  
og reynslu.

Kjör eru skv. stéttarfélagi KÍ og stéttarfélagi STAMOS

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

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta



RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Tæknimaður á Selfossi

Starfssvið

 ● Umsjón með orkumælum 
 ● Tenging nýrra viðskiptavina
 ● Samskipti við rafverktaka
 ● Þjónusta við viðskiptavini
 ● Gagnaskráningar

 
 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Lárus Einarsson, 
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 4. desember 2016 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess 
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík 
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf auglýsir eftir tæknimanni á rekstrarsviði fyrirtækisins með aðsetur á Selfossi. Æskilegt  
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á  
dreifikerfi RARIK. 

Hæfniskröfur

 ● Sveinspróf í rafvirkjun/rafiðnfræðimenntun
 ● Góð samskiptahæfni
 ● Sjálfstæð vinnubrögð

Morgunblaðið/Fréttablaðið 
nóv 2016:

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við greiningu og tolleftirlit á Keflavíkurflugvelli.  Í boði eru áhugaverð og krefjandi 
störf sem henta jafnt konum sem körlum.  Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila.  
Viðkomandi fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, 
umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sérfræðingur á mannauðssviði Aðalheiður Sigurjónsdóttir í síma 560-0300. 
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember næstkomandi.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfið felur m.a. í sér:
- Greiningu á áhættu vöru- og farþegaflæðis
- Tolleftirlit
- Skýrslugerð
- Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
- Tölfræðivinnslu
- Alþjóðlegt samstarf

Hæfniskröfur:
- Stúdentspróf. Háskólamenntun æskileg.
- Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika.   

Viðkomandi þurfa einnig að búa yfir tölvufærni, 
skapandi hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, 
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunn-
áttu. Starfið krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og 
skipulagðra vinnubragða

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og 
líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á www.tollur.is.    
Áætlað er að inntökuprófin verði haldin  2. des  og  5. des. 2016.

Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Gildi Toll-
stjóra eru traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar hjá embættinu taka mið 
af þeim.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 
Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.
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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?
Starfsmaður í bókhald

Starfssvið
// Daglegar bókanir á uppgjörum

// Bókun á kostnaðarreikningum félagsins
og tengdum félögum

// Afstemmingar og önnur bókhaldstengd störf

// Þátttaka í umbótaverkefnum innan sviðsins

Hæfniskröfur
// Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

// Reynsla úr bakvinnslu fjármálastofnanna ákjósanleg

// Reynsla af afstemmingum og bókhaldsstörfum

// Reynsla af notkun Navision er kostur

// Hæfni í mannlegum samskiptum

// Gott vald á ensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Harpa Vífilsdóttir, deildarstjóri 
uppgjöra hjá Valitor

sími: 525 2000

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember, 2016

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.

Valitor óskar að ráða til sín starfsmann í 

bókhald á fjármálasviði fyrirtækisins.
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Við leitum að öflugum vörustjóra í sóknarsölu á vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og læknastofur

Starfssvið
	 •	Sala	og	ráðgjöf	fyrir	heilbrigðisstofnanir	og	fagfólk
	 •	Leita	nýrra	leiða	til	kynninga	og	sölu	á	vörum	og	búnaði
	 •	Ábyrgð	á	vörumerkjum	og	samskipti	við	erlenda	birgja
	 •	Tilboðsgerð	skv.	útboðslýsingum

Eiginleikar og hæfniskröfur
	 •	Góð	reynsla	af	sölumennsku	á	vörum	og	búnaði
	 •	Á	gott	með	að	koma	fram	og	kynna	vörur	og	eiginleika	þeirra
	 •	Hefur	hæfileika	til	að	sjá	ný	tækifæri	og	skipuleggja	sókn	í	sölu
	 •	Á	auðvelt	með	mannleg	samskipti
	 •	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
	 •	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Áhugasamir,	sem	vilja	starfa	hjá	framsæknu	fyrirtæki	í	góðum	hópi	og	í	skemmtilegu	umhverfi,	sendi	umsókn	með	
starfsferilsskrá	og	mynd	á	atvinna@eirberg.is	merkt	Vörustjóri.	–	Umsóknarfrestur	er	til	22.	nóvember	2016.	 
Eirberg	er	reyklaus	vinnustaður.

Vörustjóri	á	Heilbrigðissviði
Leitum	að	sóknarmanni	í	öflugt	teymi

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir 
á traustum faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30 
manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir 3 verslanir auk 
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka 
lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Íslensk Verkmiðlun ehf   Borgartún 29   105 Reykjavik 
info@isverk.is   +354 571 5070

Fyrirtækið óskar eftir því að ráða öflugan starfsmann í ýmis verkefni.

Verkefni:

• Samskipti við starfsmenn fyrirtækisins
• Umsjón með tölvukerfi bílaflota
• Skráningar og samskipti við stofnanir
• Bókanir á hótelum og flugi
• Önnur verkefni

Þekking:

• Góð ensku kunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð þekking á Excel, Word og Power Point
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

Leitað er að aðila sem hefur létta lund, þæginlegum í samskiptum og hefur gaman að því að mæta 
í vinnuna. Skemmtilegur vinnustaður hjá fyrirtæki sem er í miklum vexti og miklir möguleikar til 
staðar fyrir réttan aðila.

Mikilvægt er að hafa framúrskarandi þjónustulund og áhuga á menningarlegri fjölbreytni fólks. 
Umsóknafrestur til 26. nóvember. Umsóknir sendist á atvinna@isverk.is.

ÍSLENSK VERKMIÐLUN ER SÉRHÆFÐ 
ATVINNUMIÐLUN SEM LIÐSINNIR ÍSLENSKUM 
FYRIRTÆKJUM VIÐ AÐ TRYGGJA SÉR 
MANNAFLA TIL LENGRI OG SKEMMRI TÍMA Í 
BÆÐI SÉRHÆFÐ OG ALMENN VERKEFNI.

Verkstjóri og starfsfólk óskast 
Skipaafgreiðsla óskar eftir úrræðagóðum og samskiptaliprum 
verkstjóra til starfa. 
Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf þar sem 
öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli. Unnið er að miklu leyti 
við losun og lestun skipa. 

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, metnað og 
geta unnið sjálfstætt.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af verkstjórn, hafi góða 
færni í samskiptum og drifkraft. Meirapróf og/eða vinnuvélarétt-
indi er æskilegt. 

Einnig vantar starfsmenn við ýmis störf. Minna lyftarapróf æski-
legt en ekki skilyrði. 

Umsóknir berist til verkstjori@outlook.com 

NESVELAR

VÉLAMENN
Óskum eftir að ráða vana vélamenn í vinnu á hjólavél 

og beltavél. Mikil vinna framundan.

BÍLSTJÓRAR
Óskum eftir að ráða vana bílstjóra á trailer og 4 öxla.

Mikil vinna framundan. 

Umsóknir sendist til:  
nesvelar@internet.is  
eða í s: 897 8011

Dale Carnegie óskar 
eftir söluráðgjafa

Nánari upplýsingar  
á www.hagvangur.is 

PÍPARAR ÓSKAST 
Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir 

Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar 
sem verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi. 

Fyrirtækið þjónustar trausta verkkaupa, rótgróin fyrirtæki 
og stofnanir. Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, 
múrarar og málarar, sem hafa í gegnum störf sín aukið 
sérhæfni sína á viðeigandi sviðum. 

Umsækjandi þarf að vera menntaður pípari, áhugasamur 
um að auka getu sína og færni á sviði endurlagna og 
viðhalds. Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðn-
aðarmanna sem vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. 

Starfsandi, er einkar góður. Viðskiptavild fyrirtækisins og 
orðspor, gera starfsumhverfið þægilegt og hvetjandi. 
Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og verkefnaferli byggir 
á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda. 

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband 
við Björgvin 897 7983 eða retturmadur@gmail.com
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Sótt er um starfið á www.festi.is
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember 2016

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Gréta María Grétarsdóttir fjármálastjóri, 
greta@festi.is 

Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri, 
gudridur@festi.is

Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja:

Fyrirtæki Festi hf. eru; Matvöruverslunarkeðjurnar 
Krónan, Kjarval og Nóatún og sérvöruverslanirnar 
ELKO og Inter sport. 

Þá rekur Festi hf. einnig fasteigna félög og Bakkann 
vöruhús.

Festi hf.  |  Skarfagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  559 3000  |  info@festi.is

Helstu verkefni:
• Uppbygging vöruhúss gagna

• Gerð skýrslna í QlikView

• Úrvinnsla og framsetning á 

    tölfræðilegum upplýsingum

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Skipulögð vinnubrögð og lausna-

    miðuð hugsun

• Þekking á SQL gagnagrunnum

• Reynsla af uppbyggingu vöruhúss 

    gagna

• Reynsla af QlikView

Hefur þú  
reynslu af QlikView?
Hefur þú áhuga á að takast á við krefjandi verkefni hjá vaxandi fyrirtæki?
Festi hf. leitar að metnaðarfullum og samskiptaliprum aðila með brennandi áhuga á 
gögnum í starf sérfræðings í viðskiptagreind. Starfið heyrir undir fjármálastjóra félagsins 
sem fer með yfirumsjón fjármála, upplýsingatækni, greininga og öryggismála.
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

VERKEFNISSTJÓRI SAMSKIPTA, VIÐBURÐA 
OG MARKAÐSMÁLA
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra samskipta, viðburða og 
markaðsmála. Viðkomandi verður hluti af mannauðs- og samskiptahópi en hlutverk teymisins er að efla 
mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Við leitum að einstaklingi með þekkingu og brennandi 
áhuga á samskiptum, viðburðum og markaðsmálum, í hóp úrvals starfsfólks sem hefur fagmennsku, 
góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

STARFSSVIÐ
• Viðburðastjórnun
• Öflug myndun tengslanets
• Tengsl við atvinnulífið og almannatengsl
• Þróun og innleiðing bættra innri samskipta
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Markaðsmál
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi 

sviðsins

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Ella Jónsdóttir mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
í síma 525 4644 og netfang jej@hi.is.

Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun og viðburðastjórnun er kostur
• Þekking á helstu verkfærum innri samskipta og markaðssetningar
• Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Administrative officer at the  
Norwegian Embassy in Reykjavik

There is a vacancy as Administrative officer at the  
Norwegian Embassy in Reykjavik. English, oral and written, 
is required, and knowledge of a Scandinavian language 
is preferable. Applications should be presented in either 
English or a Scandinavian language.

Tasks:
- The Embassy’s budget and accounting
- Consular affairs, including visas and passports 
- Administration of embassy facilities

Qualifications and Competencies:
- Relevant education and/or experience
- Knowledge of the accounting system: Agresso is  
 an advantage
- Preciseness and accountability in handling funds  
 and figures
- Good ICT skills
- Positive and flexible attitude 

The Embassy is offering:
- Permanent position
- Salary according to qualifications
- Fixed working hours: 35 hours per week
- Training will be offered, partly in Norway
- Good working environment in pleasant facilities close to  
 the city center

Application date: 6 December 2016
Office address: Fjólugata 17, 101 Reykjavik

Applications should be forwarded by letter to: 
Norska sendiráðið, Pósthólf 250, 121 Reykjavík,
or by e-mail to: embrek@mfa.no
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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.:

Óskað er eftir aðila til að taka að sér rekstur og 

uppbyggingu á veitinga- og minjagripa sölu og 

hugsanlegri upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í 

Klausturstofu. Að auki mun sami aðili hafa umsjón með 

daglegri opnun kirkjunnar fyrir ferðamenn.

Þingeyraklausturskirkja er einstök bygging í sögulegu 

samhengi, staðsett í umhverfi sem býður upp á mikla og 

fjölbreytta möguleika til uppbyggingar 

ferðamannaþjónustu. Klausturstofan er nýleg og 

glæsileg bygging, sem býður upp á mikla möguleika til 

sölu veitinga.

Þegar hefur verið ráðist í uppbyggingu og merkingu á 

mörgum fögrum gönguleiðum í nágrenni Klausturstofu, 

sem margar eru í tengslum við Vatnsdælasögu. Einnig er 

verið að vinna að uppbyggingu svæðisins við Þrístapa.
Sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju

Veitingarekstur  
í Klausturstofu
Sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingasölu 
ásamt rekstri á minjagripasölu í Klausturstofu við Þingeyraklausturskirkju

Leitað er eftir áhugasömum, skapandi og reyndum aðila 

til framtíðar uppbyggingar við eina sögufrægustu kirkju 

landsins.

Nánari upplýsingar:

Björn Magnússon, formaður sóknarnefndar,

Hólabak, 541 Blönduós, símar: 452 4473  

og 895 4473.  holabak@emax.is. Umsóknarfrestur er til 

15. desember nk. Áskilinn er réttur til að taka hvaða 

umsókn sem er eða hafna öllum. 

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Styrkir til grunnnáms í listdansi
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um rekstrarstyrki til dansskóla
sem kenna listdans samkvæmt aðalnámskrá fyrir list-
dansskóla. Styrkjunum er ætlað að efla
framboð grunnnáms í listdansi. Skilyrði fyrir styrk-
veitingu er að skólinn hafi hlotið viðurkenningu
ráðuneytisins á starfseminni samkvæmt viðmiðum sem 
ráðuneytið hefur sett. Umsókn um
rekstrarstyrk þurfa að fylgja upplýsingar um 
nemendafjölda og skólagjöld. Nánari leiðbeiningar 
um frágang umsókna eru á umsóknareyðublaði á vef 
ráðuneytisins,
http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjo-
dir-og-eydublod/menntamal/nr/3665

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016
Nánari upplýsingar eru í auglýsingu á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

NORTAK
Erum með reynslumikla

uppsteypuhópa og í almenna
smíðavinnu, tilbúna í verkefni.

www.nortak.is  |  info@nortak.is  |  sími: +354 616 1122
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AUKAÁRSFUNDUR
Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar boðar til aukaárs- 
fundar í bæjarstjórnarsal Tjarnargötu 12, Reykjanes-  
bæ þriðjudaginn 13. desember 2016 kl. 16:30.

Fundarefni:
 • Fyrirhuguð sameining Eftirlaunasjóðs Reykjanes- 
bæjar og Brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitar- 
félaga.
 • Tillögur að breytingum á samþykktum Eftirlauna- 
sjóðs Reykjanesbæjar.
 • Önnur mál.

Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

KYNNING Á DRÖGUM AÐ
KERFISÁÆTLUN 2016-2025 
OG UMHVERFISSKÝRSLU

Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2016-2025 um 
áætlaða þróun notkunar og framleiðslu raforku 
tengdri flutningskerfinu, auk þeirrar uppbyggingar 
sem ráðgerð er á meginflutningskerfinu.  Landsnet 
kynnir nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við 
raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu 
í samræmi við lög nr. 105/2006.
   Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir
   áætlun, niðurstöður kerfisrannsókna, sviðsmyndir, 
   valkosti um uppbyggingu meginflutningskerfisins  
   til næstu 10 ára og framkvæmdir á tímabilinu 
   2017-2019.
  Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, 
  nálgun og niðurstöðu matsvinnu, ásamt þeim 
  mótvægisaðgerðum sem lagðar eru til. 
Tillaga að kerfisáætlun og umhverfisskýrsla eru 
aðgengileg á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is, 
í afgreiðslu Landsnets við Gylfaflöt 9 og hjá 
Skipulagsstofnun á Laugavegi 166.
Landsnet mun halda opinn kynningarfund þann
29. nóvember og verður hann auglýstur sérstaklega.
Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og 
umhverfisskýrslu skal senda til Landsnets á 
netfangið landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt athugasemdir 
við kerfisáætlun 2016-2025.
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með 
ábendingar við tillögurnar er til og með 30. 
desember 2016. Það er von Landsnets að flestir 
kynni sér efni kerfisáætlunar og umhverfisskýrslu.

ÚTBOÐ

585 5500

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Tilboð í byggingu
á nýjum íþróttasal

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
byggingu á nýjum íþróttasal við        
Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. 

Verkið nær til byggingar íþróttasalar og fullnaðar-
frágangs að utan sem innan ásamt frágangi lóðar. 

Helstu magntölur
Mót         3.440 m2

Steypa            778 m3

Steypustyrktarstál  63.000 kg
Stálvirki í þaki    70.800 kg
Álklæðning          897 m2

Þakeiningar     1.650 m2

Byggingu íþróttasalar skal vera lokið og hann tekinn í 
notkun 2. febrúar 2018 en endanlegum frágangi á 
lóð skal vera lokið eigi síðar en 1. júlí 2018.

Útboðsgögn eru eingöngu afhent rafrænt á verk- 
efnavef verksins. Lykilorð að gögnum veitir Samúel 
Guðmundsson í 695-3264 og samuel@thg.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hauka,
Íþróttamiðstöðinni Ásvöllum 1, þriðjudaginn 6. des. 
n.k. kl. 12 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.
 
Nánar á hafnar�ordur.is

Hárgreiðslustofa
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir hárgreiðslu- 
stofu í Þjónustuíbúðunum í Furugerði 1, Rvk.  

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Unnur Halldórsdóttir í 

síma 411-1500, netfang  
unnur.halldorsdottir@reykjavik.is.   

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð 
Laugardals og Háaleitis, Efstaleiti 1, 103 

Reykjavík, eða á ofangreint netfang.

Atvinnuhúsnæði  
óskast til leigu

Rótgróið ferðaþjónustufyrirtæki leitar  
eftir atvinnuhúsnæði til leigu í Reykjavík sem 

hentugt væri undir bifreiðaverkstæði.  
Óskað er eftir 500 – 1000 fermetrum með 

stórum innkeyrsluhurðum og rúmgóðu útisvæði. 

Nánari upplýsingar: bjarny@mountaineers.is 

Innkaupadeild

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir tilboðum í verkið:
•   Vesturbæjarskóli viðbygging – uppsteypa og 
fullnaðarfrágangur  
útboð nr. 13811.

Verkið inniheldur uppsteypu og fullnaðarfrágang á við- 
byggingu við Vesturbæjarskóla og breytingu á núverandi 
leikfimisal og kaffistofu kennara. Vesturbæjarskóli er 
staðsettur við Sólvallagötu 67, viðbyggingin er staðsett á 
norðurhluta lóðarinnar að vestanverðu og er  inngangur á 
norðurhlið. Viðbyggingin er 3. hæða. Á jarðhæð er gert ráð 
fyrir tónlistarkennslu, kennslu og fjölnotasal. Á annari hæð 
eru kennslustofur og á þriðju er gróðurhús og þakgarður. 

Breyting á leikfimisal inniheldur stækkun salar, flutning 
á búningsklefum, klósettum, geymslu og aðstöðu starfs- 
manna í núverandi byggingu. Einnig er kaffistofa starfs-
manna stækkuð. Búið er að girða framkvæmdarsvæðið af 
og er jarðvinnu að mestu lokið. 
Stærð viðbyggingar er um 1333 m2.

Helstu verkþættir og magntölur eru:

• Fylling: 900 m3
• Rif: 1050 m2
• Mót: 2800 m2
• Bendistál: 69000 kg
• Steypa: 600 m3
• Kúluplötueiningar: 950 m3
• Stálvirki fyrir gróðurhús: 2600 kg
• Frárennslis og neysluvatnslagnir: 1500 m
• Rör í steypu plastpípur: 5800 m
• Léttir inniveggir: 1000 m2
• Sandspörtlun, slípun og málun steyptra veggja:  
 1300 m2
• Rykbinding steyptra lofta: 1350 m2
• Niðurhengd kerfisloft: 1400 m2
• Línoleum gólfdúkar: 1140 m2
• Einangrun og múrkerfi útveggja: 800 m2

Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar frá kl. 12:00 mánudaginn 21. nóvember 
2016 í Explorer á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á 
vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar  
Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella 
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum 
útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með 
öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan 
útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en: 
Kl. 14:00 þann 12. desember 2016.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Vegna samkeppnisviðræðna um kaup eða leigu á á 
verslunarkerfi fyrir starfsstaði Reykjavíkurborgar  
nr. 13813.

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

FORVAL
Veiðifélag Úlfarsár leitar eftir þátttakendum í lokuðu útboði 
í lax- og silungaveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 
2017 til 2020 að báðum árum meðtöldum. 

Þeir sem óska eftir að taka þátt í útboði sendi upplýsingar 
um fyrirtæki sitt og reynslu af sölu og þjónustu við veiði-
menn til Versala ehf., Fannafold 162, 112 Reykjavík, eigi 
síðar en 24. nóvember 2016. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. 

Fyrirspurnir skal senda á versalirehf@gmail.com 

   Stjórn Veiðifélagsins Úlfarsá

Til leigu

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

ÚTHLÍÐ 8 - 105 RVK. 
OPIÐ HÚS SUNNUD. 20. NÓV. KL. 15:30 - 16:00

- Sérlega glæsilega og afar vel skipulagða 
 197,4 fm. sérhæð og ris, ásamt bílskúr. 
- Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi á aðalhæðinni og  
 eitt í risi. Möguleiki að gera séríbúð í risi. 
- Tvennar svalir með frábæru útsýni.  
 27 fm. bílskúr. 
- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð að innan  
 á síðustu árum á smekklegan hátt.

V. 79,9 millj.

MÁNATÚN 3 - 105 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. NÓV. KL. 18:00-18:30

- Glæsileg 143,5 fm eign á jarðhæð  
 við Mánatún 3.  
- U.þ.b. 70 fm pallur út af stofu.
- 2 stæði í bílageymslu fylgja. 
-  þvottahús innan íbúðar.

V. 57,9 millj.

HÓLAGATA 4 –  
190 VOGAR

OPIÐ HÚS SUNNUD. 20.  NÓV. KL. 14:30 – 15:00

- Vel skipulagt 5 herbergja einbýli, alls 177,5 fm  
 í Vogum á Vatnsleysuströnd
- Fjögur svefnherbergi og bílskúr innréttaður  
 sem íbúð. Gestasalerni.
- Rólegur og vinalegur bær í næsta nágrenni  
 við höfuðborgarsvæðið.

V. 36,9 millj.

GULLSMÁRI 2 –  
201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 20.  NÓV. KL. 13:00 – 13:30

- Afar vel skipulögð 5 herbergja, 105 fm íbúð í  
 Smárahverfinu.  Snyrtilegt hús og sameign.
- Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan   
 íbúðar.  Hellulögð verönd með skjólvegg.
- Ein af fáum 5 herbergja íbúðum í Smára   
 hverfinu.  Hægt að sameina tvö herbergi í eitt.

V. 42,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þrastarhólar 8
111 REYKJAVÍK

Fimm herbergja, 120,4 fm íbúð með 
24,5 fm bílskúr í lítilli botnlangagötu 
við Þrastarhóla 8. Fallegt útsýni, 
tvennar svalir og ástand eignar mjög 
gott. Allt gler er nýlegt í íbúðinni og 
búið að endurnýja ofna og ofnalagnir.

STÆRÐ: 144,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

  42.900.000

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    20. nóv 15:00 – 15:30

Engjavellir 3
221 Hafnarfjörður
Stór og falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 136.7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 36.100.000

Verð: 45.400.000
Virkilega rúmgóða og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð með sérinngang.
Íbúðin telur 136.7 fm, og er eina af sex íbúðum í litlu fjölbýli við Engjavelli 3 í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í
forstofu, 2barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi með baðkari og þvottahús. Stofan er mjög
rúmgóð og björt, opin inn í eldhús. Úr stofunni er gengið út á 10 fm svalir. Eldhúsið er stórt með miklu
skápa og borðplássi. Eldhúseyja með stórri granít borðplötu. Að utan er húsið vel viðhaldið.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

opið hús mánd. 21 nóv  kl 18.00-18.30

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

899 6753

8622001

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.



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í 
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
réttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar ein- 
staklega notalegar og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING | HOLTSVEGUR 14-18
SUNNUDAGINN 20. NÓVEMBER  |  KL. 15.00 - 16.00

Glæsilegar þakíbúðir til sölu í Urriðaholti
auk 4ra og 5 herbergja íbúða

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM
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859 5559
sveinn@fastlind.is

Sveinn  
Gíslason 
Lögmaður & 
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Ábyrg og örugg þjónusta 
frá upphafi til enda.

Tek að mér ráðgjöf  
vegna kaupa og sölu á 
fasteignum ásamt annarri 
lögfræðilegri ráðgjöf. 

TÍMI TIL AÐ STÆKKA 
EÐA JAFNVEL  

MINNKA VIÐ SIG?

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

43,5 millj.

Mánudag milli  kl. 17 og 17:30

einar@egfasteignamidlun.is

STIGAHLÍÐ 2 - FALLEG OG MIKIÐ 
ENDURNÝJUÐ 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi á góðum stað í Hlíðunum. 
Samliggjandi stofa og borðstofa og fjögur svefn-
herbergi. Seljandi skoðar skipti á sérbýli með 
góðum bílskúr í Hveragerði eða á Selfossi.

STIGAHLÍÐ 2

Sóltún 20

OPIÐ HÚS

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár

Til sölu 4.000 hektara jörð í aðeins um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu. 
Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur að mestu leyti að landi Þingvallakirkju og Þjóðgarðinum. 

Landið er í Þingvallahreppi og liggur frá Þjóðgarðinum og alveg að botni Lundarreykjadals  
og er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávarmáli.

Á landareigninni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn. 
Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og 

frá norðaustri falla í það tvær ár, Leirá og Fossá. 
Í tungunni milli ánna eru rústir eyðibýlis. Grímsá fellur úr vatninu til norðvesturs.

Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell I og II.  
Á rennur við bæi Þverfells. Nægt heitt og kalt vatn er á landareigninni.

Hér er um að ræða mjög landstóra jörð nærri höfuðborginni, sem nýta má með 
margvíslegum hætti, t.d. í sambandi við ferðaþjónustu.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Jörð  - Borgarbyggð

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767
Sóltún 20, 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 13 og 13:30

www.egfasteignamidlun.is

48,9 millj.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár

einar@egfasteignamidlun.is

Vesturgata 50A

VESTURGATA 50A - FALLEG 4JA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 
5.HÆÐ (EFSTU) í nýlega steinuðu fjölbýlishúsi með lyftu á góðum 
stað í gamla vesturbænum. Stórar svalir í suður. Stórkostlegt útsýni 
yfir  borgina, höfnina, til Esjunnar og út á Faxaflóa.    

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 49,7 millj.Verð:

Nýjar íbúðir á 2 og 3 hæð

Tvö svefnherbergi

Lyftuhús 

sérgeymsla í kjallara

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala
sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Lindargata 28

Opið hús sunnudaginn 20. nóv. kl. 14:00 - 14.30
Glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnisstað í Urriðaholti. Aðeins 
sex íbúðir eftir, fjórar penthouse-íbúðir og tvær íbúðir á neðri 
hæðum. Lyftuhús og stæði í bílgeymslu.  
Verð frá 47,9 – 79,9 millj. 

Holtsvegur 37 og 39 Garðabæ 

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudaginn 20. nóv. kl. 15:00 - 15.30
Fallegt, mikið endurnýjað og fjölskylduvænt einbýlishús 
samtals 182,3 fm með bílskúr, fjögur svefnherbergi og frábær 
garður með stórri verönd, skjólveggjum, heitum nuddpotti o.fl. 
Verð: 85 millj.

Lindarflöt 46 í Garðabæ  

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

intellecta.is

RÁÐNINGAR



.  

Hörpugata 11 

Verð : 72,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20.nóv. kl.15:45-16:30

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 

Aðskilinn studioíbúð á baklóð 

Tvöfaldur flísalagður bílskúr 

Samtals er fasteignin 163 fm að stærð

Mikið endurnýjuð

.  

Naustabryggja 27

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 21.nóv. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á annarri hæð 

Stærð 85,8 fm 

Suður svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

.  

Skerjabraut 9

Verð : 31,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20.nóv. kl.14:30-15:00

Falleg 50 fm, 2-3ja herbergja íbúð í risi 

Frábært útsýni 

Svefnherbergi með öðru herbergi inn af 

Endurnýjað baðherbergi 

Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.  

Álfaskeið 40

Verð : 47,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 21.nóv. kl.17:00-17:30

121,2 fm hæð í Hafnarfirði ásamt 51,5 fm 

bílskúr sem búið er að breyta að hluta í íbúð 

Góðar leigutekjur á mánuði 

Sérinngangur 

Bókaðu skoðun:

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

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Grandavegur 42
AÐEINS 14 ÍBÚÐIR EFTIR !

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

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 19. nóv. kl.13:00-15:00

3ja til 4ra herbergja íbúðir á þessum 
einstaka stað í hjarta Vesturbæjar.

Íbúðirnar eru frá 103-145 fm að stærð.  
Allar íbúðir eru með yfirbyggðum svölum 
allt upp í 23 fm og til viðbótar við skráða 
fermetra.  Einnig eru fáanlegar íbúðir með 
rúmlega 150 fm þaksvölum þar sem  
m.a. mætti hafa heitan pott.

Margar íbúðir tilbúnar til afhendingar og 
aðrar á komandi vikum.   

Hlökkum til að sjá þig við opið hús !  

Vönduð AEG 
tæki í eldhús  
m.a 
uppþvottavél, 
spanhelluborð 
með háfi, 
ísskápur og 
frystir.

Baðherbergi, 
þvottahús og 
forstofa flísalögð

Fataskápar í 
herbergjum og 
forstofu

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

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



FRÁBÆR SKEMMTUN!SEGÐU ER NÝTT FJÖLSKYLDUSPIL

ÞAR SEM ÖLL FJÖLSKYLDAN 

LEIKUR SÉR SAMAN!

KOMIÐ Í VERSLANIR


