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INTELLECTUAL PROPERTY ANALYST
Össur is seeking for an Intellectual Property Analyst in the IP team within R&D. The role is to proactively interact
with employees from all levels of the organization to enhance the innovation level at Össur by facilitating
intellectual property and new or developing technology matters in the R&D department.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

• Serve as liaison with outside patent counsel

• University degree in a technical field or

regarding patent prosecution matters
• Coach and assist R&D employees in drafting
invention disclosures
• Draft patent landscape reports and competition
analyses

natural sciences
• Excellent knowledge and experience in patenting
processes and procedures, especially USPTO and
EPO practice
• Excellent analytical and communication skills

• Expand the knowledge of IP matters within
the organization

• Excellent language skills, especially English
• Project management and time management skills

• Aid in resolving legal and strategic IP concerns

Application period until December 5th 2016.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources tel. 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
2800 employees in over 20 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage.

WWW.OSSUR.COM

Við óskum eftir sérfræðingi á starfs
mannasvið með framúrskarandi
samskiptahæfni
Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með virkum hætti að
uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og viljum vera í fararbroddi við að móta
ný tækifæri á þessum sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks
með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Um er að ræða fjölbreytt starf, bæði á sviði mannauðs- og kjaramála.
Starfsmannasvið fyrirtækisins hefur verið í örri þróun, meðal annars
hvað varðar upplýsingatækni og verkferla, frammistöðumiðaða stjórnun
og þróun innri samskipta.
• Framhaldsmenntun eða meistaragráða á sviði sálfræði, viðskiptafræði
eða mannauðsstjórnunar
• Reynsla af starfi eða ráðgjöf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af kjaramálum og launavinnslu
• Reynsla af greiningarvinnu og þekking á tölfræði

Sótt er um starfið hjá Capacent, á capacent.is. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson
@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 11. desember.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

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

www.landsvirkjun.is
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Software Engineer
Teledyne Gavia ehf. is looking for an software engineer to work on software development for the Gavia AUV.

Application deadline

Information and application

Main Tasks
Teledyne Gavia ehf. is looking for an software engineer to work
on software development for the Gavia AUV. The Gavia AUV is
an autonomous underwater vehicle (AUV) capable of carrying
out complex survey missions for commercial, scientific and
defence applications.

Requirements
The position requires a BSc in software Engineering. Familiarity
with any of the following, C, C++, Python, embedded
development and microcontrollers is preferred. Knowledge
about robotics, electronics and acoustics is plus. He/she
must be a self-starter and able to work in a fast-paced, team
environment. Three years or more work experience is preferred.

7. december

capacent.is/s/4166

Teledyne Gavia is part of
Teledyne Technologies
Inc. Teledyne Technologies
is a leading provider of
sophisticated electronic
subsystems, instrumentation
and communications products,
engineered systems, aerospace
engines and energy and power
generation systems. The unit
in Iceland was acquired by
Teledyne in 2010 and currently
has about 20 employees.
Teledyne Gavia ehf. is located
in Kópavogur, Iceland and the
Gavia AUV is developed and
manufactured in Iceland. For
further information visit our
website:
www.teledynegavia.com.

Capacent — leiðir til árangurs

Electrical Engineer
Teledyne Gavia ehf. is looking for an Electrical Engineer to work on electronics development for the Gavia AUV.

Application deadline

Information and application

Main Tasks
Teledyne Gavia ehf. is looking for an Electrical Engineer to
work on electronics development for the Gavia AUV. The Gavia
AUV is an autonomous underwater vehicle (AUV) capable
of carrying out complex survey missions for commercial,
scientific and defence applications.

Requirements
The position requires a BSc in Electrical Engineering (M.Sc. is
preferred) and experience in circuit design. Familiarity with
motors, motor controllers, power supplies and microcontrollers
is a plus. Experience with Altium or other circuit design tool
is preferred. He/she must be a self-starter and able to work
in a fast-paced, team environment. Five years or more work
experience is preferred. Experience with oceanographic
equipment is a plus.

7. december

capacent.is/s/4168

Teledyne Gavia is part of
Teledyne Technologies
Inc. Teledyne Technologies
is a leading provider of
sophisticated electronic
subsystems, instrumentation
and communications products,
engineered systems, aerospace
engines and energy and power
generation systems. The unit
in Iceland was acquired by
Teledyne in 2010 and currently
has about 20 employees.
Teledyne Gavia ehf. is located
in Kópavogur, Iceland and the
Gavia AUV is developed and
manufactured in Iceland. For
further information visit our
website:
www.teledynegavia.com.

Capacent — leiðir til árangurs

Mechanical Engineer
Teledyne Gavia ehf. is looking for an mechanical engineer to work on mechanical development for the Gavia AUV.

Application deadline

Information and application

Main Tasks
Teledyne Gavia ehf. is looking for an mechanical engineer to
work on mechanical development for the Gavia AUV. The Gavia
AUV is an autonomous underwater vehicle (AUV) capable
of carrying out complex survey missions for commercial,
scientific and defence applications.

Requirements
The position requires a BSc in Mechanical Engineering
and experience in mechanical design. Experience with
oceanographic equipment is a plus. Experience with SolidWorks
or other design tools is preferred. He/she must be a self-starter
and able to work in a fast-paced, team environment. Five years
or more work experience is preferred.

7. december

Capacent — leiðir til árangurs

capacent.is/s/4167

Teledyne Gavia is part of
Teledyne Technologies
Inc. Teledyne Technologies
is a leading provider of
sophisticated electronic
subsystems, instrumentation
and communications products,
engineered systems, aerospace
engines and energy and power
generation systems. The unit
in Iceland was acquired by
Teledyne in 2010 and currently
has about 20 employees.
Teledyne Gavia ehf. is located
in Kópavogur, Iceland and the
Gavia AUV is developed and
manufactured in Iceland. For
further information visit our
website:
www.teledynegavia.com.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Sérfræðingur í lausafjár- og
skuldastýringu
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi í fjárstýringarteymi ráðuneytisins. Starfið felur í sér spennandi
verkefni á sviði lausafjárstýringar, fjármögnunar og skuldastýringar. Markmið starfsins er að stuðla að hagkvæmri
fjármögnun ríkisins, eftirfylgni með framkvæmd lánamála og hafa yfirsýn yfir horfur á fjármálamarkaði. Sérfræðingurinn
þarf að vera lausnamiðaður, hafa góða skipulagshæfni og sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi. Starfið krefst góðrar
samskiptahæfni og getu til að ávinna sér traust samstarfsaðila.
Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Innleiðing nýrra laga um opinber fjármál stendur yfir, sem
fela í sér verulegar breytingar og tækifæri.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

12. desember

�
�
�
�
�
�
�

Starfssvið
Uppbygging virkrar lausafjárstýringar.
Áætlanagerð og eftirfylgni á sviði fjármögnunar og
skuldastýringar ríkissjóðs.
Ríkisábyrgðir og þróun áhættustýringar.
Greining og framsetning fjármálalegra og annarra tölulegra
upplýsinga.
Vinna með gagnagrunna og þróun þeirra.
Alþjóðlegt samstarf.
Samstarf við Seðlabanka Íslands, Fjársýslu ríkisins,
ráðuneyti og stofnanir.

capacent.is/s/4158
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Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaragráða sem nýtist í starfi , t.d. á sviði viðskiptafræði,
hagfræði og fjármálaverkfræði.
Þekking á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum.
Hagnýt reynsla, s.s. á sviði fjárstýringar, lánsfjármála eða
áhættustýringar.
Reynsla af þróun gagnagrunna er kostur.
Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum
með greinargóðum og skýrum hætti.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu
Norðurlandamáli er kostur.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun og góð samskiptahæfni.

Meginhlutverk fjármála- og
efnahagsráðuneytis er meðal
annars að bæta stjórnunarhætti
ríkisins og áætlanagerð, ásamt
því að vera virkur aðili á sviði
umbóta og hagræðingar í
rekstri ríkisins. Ráðuneytið
hefur frumkvæði, fagmennsku
og árangur að leiðarljósi í
starfsemi sinni.
Á skrifstofu stjórnunar og
umbóta eru 16 störf en í
ráðuneytinu öllu eru um 80
starfsmenn.
Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Félags
háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins.
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði
frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr.
464/1996, um auglýsingar á
lausum störfum með síðari
breytingum.
Áhugasamir einstaklingar, án
tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.

Capacent — leiðir til árangurs

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Gagnavinnsla og viðskiptagreind
Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir starf sérfræðings á sviði gagnavinnslu, greiningar og miðlunar. Markmið starfsins
er að efla greiningargetu og gagnavinnslu innan ráðuneytisins til að tryggja að ákvarðanir og ráðgjöf sem er veitt sé studd
gögnum og greinargóðum upplýsingum. Sérfræðingurinn starfar í upplýsinga- og gagnateymi rekstrarsviðs og mun eiga í
miklu samstarfi við allar skrifstofur ráðuneytisins og helstu samstarfsaðila þess.
Starfið hentar lausnamiðuðum og drífandi einstakling sem hefur reynslu af sambærilegum verkefnum. Í boði er áhugavert
og krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað. Innleiðing nýrra laga um opinber fjármál stendur yfir, sem fela í sér verulegar
breytingar og tækifæri.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Á rekstrarsviði eru 11 störf en
í ráðuneytinu öllu eru um 80
starfsmenn.

Starfssvið
Bæta og efla gagnasöfn ráðuneytisins til að tryggja að gögn
sem unnið er með séu alltaf rétt og tiltæk.
Þátttaka í þarfagreiningu og smíði upplýsinga- og
áætlanakerfa vegna stefnumótunar, áætlanagerðar og
fjárlagagerðar.
Samræma aðferðafræði og vinnubrögð innan ráðuneytisins,
auk þess að fræða og aðstoða starfsfólk um rétta notkun
gagna og byggja upp þekkingu á þeim.
Öflun og aðstoð við greiningu og framsetningu upplýsinga
sem tiltækar eru í gagnasöfnum ráðuneytisins og tengdra
aðila.
Sjálfvirknivæðing og skrásetning ferla og kerfislýsinga.
Innleiðing og viðhald kerfa sem styðja við faglega starfsemi
ráðuneytisins.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, til dæmis tölvunarfræði,
tölfræði, tæknifræði eða verkfræði.
Marktæk reynsla sem nýtist við úrlausn verkefnanna.
Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að ávinna sér
traust.
Þekking og reynsla af úrvinnslu- og fyrirspurnargerð í
vensluðum gagnagrunnum.
Mjög góð kunnátta í Office hugbúnaði og forritun innan
hans.
Þekking á vefforritun.
Sérfræðingurinn þarf að vera vel að sér í straumum og
stefnum í upplýsingatæknimálum og viðskiptalausnum og
geta lagt mat á hvaða lausnir henta hverju sinni.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.

Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Félags
háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins.

12. desember
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Meginhlutverk fjármála- og
efnahagsráðuneytis er meðal
annars að bæta stjórnunarhætti
ríkisins og áætlanagerð, ásamt
því að vera virkur aðili á sviði
umbóta og hagræðingar í
rekstri ríkisins. Ráðuneytið
hefur frumkvæði, fagmennsku
og árangur að leiðarljósi í
starfsemi sinni.

Capacent — leiðir til árangurs
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Umsóknir geta gilt í 6 mánuði
frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr.
464/1996, um auglýsingar á
lausum störfum með síðari
breytingum.
Áhugasamir einstaklingar, án
tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um. Æskilegt er að
viðkomandi hefji störf sem
fyrst.

Sölumaður
Danfoss óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölumann í verslun sína. Um er að ræða sölu og afgreiðslu á stjórnbúnaði fyrir hitaog kælikerfi ásamt öðrum vörum fyrirtækisins. Um fullt starf er að ræða. Vinnutími er alla virka daga nema föstudaga frá kl. 8:00
- 17:00. Á föstudögum er unnið frá kl. 8:00 - 14:30.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Sala í verslun á stjórnbúnaði fyrir hita- og kælikerfi.
Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina.
Afgreiðsla á lager og vörumóttöku.
Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði rafvirkjunar eða
vélfræði, kostur.
Þekking á rafbúnaði og innsýn inn í virkni hita- og kælikerfa
skilyrði.
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð almenn tölvukunnátta.
Reynsla og áhugi á sölumálum er mikill kostur.

4. desember

�
�
�
�
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Danfoss hf. er sölu- og
þjónustufyrirtæki í eigu
Danfoss A/S í Danmörku.
Danfoss hf. er með aðsetur að
Skútuvogi 6 í Reykjavík. Hjá
Danfoss hf. starfa tæknimenn
með góða sérþekkingu hver
á sínu sviði, sem leggja sig
fram um að aðstoða við val
á rétta búnaðinum við hvert
úrlausnarefni.

Capacent — leiðir til árangurs

MATREIÐSLUMAÐUR
Múlakaffi óskar eftir að ráða matreiðslumann til að sjá um rekstur á mötuneyti hjá einum af viðskiptavinum
sínum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða vinnustað þar sem eldaðir eru um 400 matarskammtar á dag.
HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

SÆKJA UM

•
•
•
•

•
•
•
•

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Daglegur rekstur mötuneytis
Verkefnastjórn og mannaforráð
Innkaup og birgðahald
Matseld og skipulagning

Matreiðslumenntun og hæfni til að elda
Reynsla af rekstri á mötuneyti er kostur
Skipulagshæfni og reynsla af stjórnun
Góð samskiptahæfni

Múlakaffi er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem rekur veitingastað í Hallarmúla. Þangað koma að jafnaði 300 manns á dag
en auk þess er Múlakaffi með veisluréttaþjónustu, rekstur á veitingasölum og rekstur mötuneyta fyrir nokkur fyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk.
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði.
Fasteignasafn Regins telur 130 fasteignir og er heildarstærð safnsins um 319 þúsund fermetrar.
Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð í Kauphöll Íslands.

Rekstrar- og þjónustustjóri
Fasteignafélagið Reginn hf. óskar eftir að ráða rekstrar- og þjónustustjóra.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Stýring og utanumhald á þjónustusamningum vegna reksturs
í fasteignum, s.s. ræstinga, þrifa, húsumsjónar, öryggisgæslu,
þjónustuborðs o.þ.h.
• Leiðir og byggir upp nýjar og auknar áherslur til vistvænni
fasteignarekstrar
• Umsjón og samræming ýmissar stoðþjónustu í fasteignum í
eignasafni Regins
• Stýring og utanumhald minni viðhalds- og rekstrarverkefna
• Utanumhald húsfélaga og gerð uppgjöra
• Samskipti við viðskiptavini, leigutaka og verktaka
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

• Menntun á sviði viðskipta eða tækni
sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum
æskileg
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. des. nk.

Grindavík er 3.200 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð. Íbúafjölgunin er um 25% undanfarin 10 ár. Grindavík er einn öflugasti
útgerðarbær landsins með kraftmiklum og vel reknum útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækjum. Ferðamönnum hefur fjölgað jafnt og þétt
undanfarin ár í takt við aukna ferðaþjónustu og Bláa Lónið, fjölsóttasti ferðamannastaður landsins, er í anddyri bæjarins. Grindavík
leggur áherslu á fjölskyldugildi, er einn öflugasti íþróttabær landsins, með niðurgreidda íþróttaiðkun grunnskólabarna, niðurgreiddan
skólamat og hagstæð leikskólagjöld. Grindavík er landmikið bæjarfélag, náttúrufegurð er mikil, stutt í margrómaðar gönguleiðir, fuglalíf
mikið í klettunum meðfram ströndinni við Reykjanestá, og góður 18 holu golfvöllur í skemmtilegu umhverfi við sjóinn.

Grindavík – Bæjarstjóri
Grindavík óskar eftir að ráða bæjarstjóra út yfirstandandi kjörtímabil.
Verksvið bæjarstjóra er m.a.:

Menntunarkröfur og reynsla:

•
•
•
•

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af fjármálum,
stjórnun og rekstri skilyrði
• Þekking og reynsla af opinberri
stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga,
er kostur
• Reynsla af vinnu við og eftirfylgni
stefnumótunar

Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð
Ábyrgð á og stjórnun daglegs reksturs
Samskipti við hagsmunaaðila
Framkvæmd á ákvörðunum
bæjarstjórnar
• Þátttaka í uppbyggingu samfélagsins

Lykileiginleikar
bæjarstjóra:
• Leiðtogahæfileikar
• Stefnumótandi hugsun
og áhugi á uppbyggingu
samfélagsins
• Frumkvæði og metnaður
sem og mjög góðir
samskiptahæfileikar

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. des. kl. 12.00.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Qlik® leitar að forriturum.
Við hjá Qlik erum staðráðin í því að breyta heiminum með því að auðvelda öllum að taka ákvarðanir byggðar á innsæi og þekkingu og fylgja
þeim eftir. Qlik er alþjóðlegt fyrirtæki sem þróar lausnir fyrir viðskiptagreiningu. Það eru meira en 2.000 starfsmenn hjá Qlik og það eru
meira en 40.000 viðskiptavinir í 100 löndum.
Við erum með metnaðarfullt þróunarteymi í Reykjavík og við viljum fá kraftmikla og beinskeytta einstaklinga í lið með okkur. Villt þú vinna
fyrir frábært fyrirtæki þar sem þú getur haft áhrif? Við leitum að áhugasömum aðilum í hugbúnaðarþróun.
Sækið um á heimasíðu okkar qlik.com/careers

© 2016 QlikTech International AB.

Við leitum að

Lausar stöður
við Bláskógaskóla Laugarvatni
Hefur þú áhuga á að koma að kennslu í litlum samreknum leik- og grunnskóla skóla úti á landi? Við erum staðsett um
klukkustund frá höfuðborgarsvæðinu og það er hálftíma keyrsla á Selfoss. Nemendur í skólanum eru 71 á leik- og
grunnskólastigi. Það eru nokkrar áhugaverðar stöður í boði og ef þú hefur áhuga þá endilega sendu okkur línu eða
hafðu samband símleiðis:
•
•
•
•
•
•

SÉRFRÆÐING Á
UPPGJÖRSSVIÐ
Fjárstoð leitar að einstakling sem er að ljúka, eða hefur
nýlega lokið námi í viðskiptafræði og hefur áhuga á að
leitum
að árum.
bæta við reynslu Við
og menntun
á næstu

SVIÐSSTJÓRA
BÓKHALDSSVIÐS
Helstu verkefni

Deildarstjóri á leikskóla
Leikskólakennari 100% staða
Handavinnukennari á grunnskólastigi (hlutastarf)
Dönskukennsla á grunnskólastigi (hlutastarf)
Stuðningsfulltrúi á grunnskólastigi
Aðstoð í eldhúsi leikskóla 40 %

Uppgjörssvið Fjárstoðar annast margskonar verkefni fyrir
fjölbreyttan hóp viðskiptavina.

Hér í skólanum er starfið í stöðugri þróun og hefur skólinn markað sér sérstöðu í útikennslu. Þar sem skólinn er samrekinn
leik- og grunnskóli hefur samfellan á milli skólastiga verið góð og markviss. Stuðst er við fjölbreytta kennsluhætti og lögð
áhersla á einstaklingsmiðað nám.
Skólinn er nú að endurvekja grænfánastefnu sína. Kennarar vinna í margskonar teymum á sama skólastigi og einnig þvert á
skólastig og leggjum við ríka áherslu á góða samvinnu allra sem að skólasamfélaginu koma.

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
• Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð færni á öll helstu tölvuforrit sem tengjast skólastarfinu
er mikilvæg
• Gleði og samstarfsvilji skipta miklu máli þegar horft er
til starfshátta.

bókhaldssviði Fjárstoðar
starfa 7 öflugir bókarar sem
•Á Ársreikningagerð
og milliuppgjör
annast
bókhald
fyrirtækja
og
af ýmsum stærðum
• Skattframtöl fyrir félög ogstofnana
einstaklinga
gerðum. Við leitum
að leiðtoga
fyrir þennan
góða hóp.
•ogÁætlanagerð,
samrunar,
ýmis verkefni
tengd
virðisaukaskatti og skattamálum
verkefni
•Helstu
Afstemmingar
bókhalds til endurskoðunar
 Verkefnastjórnun á bókhaldssviði
• Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila
 Þjálfun og leiðsögn starfsmanna
endurskoðendur
og Innleiðing
og endurbætur á ferlum
 Gæðastjórnun á bókhaldssviði

Hæfniskröfur
 Úrlausn sérhæfðari verkefna fyrir viðskiptavini
• Háskólamenntun
sem nýtist íuppgjörsaðila
starfi
Samskipti við viðskiptavini,
og
• Skipulagshæfileikar
endurskoðendur og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð þekking á Excel og upplýsingatækni
•Hæfniskröfur
Drifkraftur og skapandi hugsun
Háskólamenntun
nýtist í starfi
• Sjálfstæð
og vönduðsem
vinnubrögð
 Skipulagshæfileikar og lipurð í mannlegum

samskiptum
Fjárstoð
er alhliða þjónustufyrirtæki á fjár¬málasviði og
Drifkraftur
skapandiÞekking
hugsun – Þjónusta – Þægindi.
við störfum
eftirog
gildunum
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 4. des 2016.

Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á umsokn@fjarstod.is.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@fjarstod.is
Fjárstoð ehf.
Fjárstoð ehf.
Smáratorgi
3
Smáratorgi 3
201
201Kópavogur
Kópavogur

Umsóknarfrestur er til 15. des. 2016. Störfin henta jafnt körlum sem konum.
Ef ekki fæst kennari með kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi verður litið til reynslu og meðmæla úr fyrri starfi/störfum.

Sími556-6000
556-6000
Sími
fjarstod@fjarstod.is
fjarstod@fjarstod.is
www.fjarstod.is
www.fjarstod.is

Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma: 480-3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN
E N N E M M / S Í A / N M 78 6 0 8

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

DEILDARSTJÓRI BÓKHALDS

STARFSMAÐUR Í TÖLVUDEILD

Óskum eftir að ráða öflugan og reyndan leiðtoga í stöðu
yfirmanns bókhaldsdeildar. Viðkomandi stýrir deildinni, ber
ábyrgð á daglegum verkefnum hennar og hefur yfirumsjón með
afstemmingum og bókunum. Staðan heyrir undir fjármálastjóra.

Óskum eftir að ráða starfsmann í tölvudeild félagsins.
Starfsmaður sinnir NAV notendaþjónustu ásamt annarri
notendaþjónustu og sérverkefnum. Næsti yfirmaður er
deildarstjóri tölvudeildar.

Hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari og/eða viðskiptafræðimenntun
• Framúrskarandi leiðtogahæfileikar
• Yfirgripsmikil þekking á bókhaldi
• Reynsla af uppgjöri og áætlanagerð
• Góð þekking á Navision og Excel
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæm vinnubrögð

Hæfniskröfur:
• Reynsla af Navision eða sambærilegum bókhaldskerfum
• Menntun/reynsla af kerfisumsjón kostur
• Góð enskukunnátta
• Fljótur að tileinka sér nýjungar
• Brennandi tölvuáhugi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Björk Reynisdóttir,
fjármálastjóri á netfanginu bjork@bl.is

Nánari upplýsingar veitir Steingrímur Gautur Pétursson,
deildarstjóri tölvudeildar á netfanginu gautur@bl.is

Sótt er um störfin á heimasíðu
BL, www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 4. des. nk.

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.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag
og einstök fyrirtækjamenning sem við
erum afar stolt af.

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

Okkur
vantar fólk
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa
brennandi áhuga á upplýsingatækni og eru með þjónustulundina
í lagi. Verkefnin framundan eru ölmörg og tækifærin spennandi.
Þróunarstjóri í Dynamics NAV

Viðkomandi mun fara fyrir hópi hugbúnaðarsérfræðinga og bera ábyrgð á þróun, skipulagi
verkefna, stefnumótun og fleiri spennandi
verkefnum.

Ráðgjafi í Dynamics NAV

Við þurfum að bæta við fullt af hugbúnaðarsérfræðingum og leitum því logandi ljósi að
tölvunarfræðingum eða hugbúnaðarverkfræðingum í e irfarandi störf:

Við leitum að aðila til að veita ráðgjöf og
þjónustu til viðskiptavina okkar í Microso
Dynamics NAV.

Hugbúnaðarsérfræðingar

Sérfræðingur í viðskiptagreind

• Þróun og forritun hugbúnaðar í
Microso Dynamics NAV

Vegna aukinna verkefna óskum við eir
sérfræðingi í viðskiptagreind. Menntun í
tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði
og þekking á gagnagrunnum er kostur.

Launafulltrúi í H3

Við leitum að reyndum launafulltrúa til að
sinna ölbreyum verkefnum á sviði
launavinnslu, ráðgjafar og þjónustu.

Starfsmaður í mötuneyti

Við leitum að líflegum og þjónustuliprum aðila
til að taka þá í undirbúningi máltíða, áfyllingum,
frágangi og uppvaski.

Starfsmaður í tækniþjónustu
Ef þú ert með þekkingu á kerfisstjórnun, ríka
þjónustulund og brennandi áhuga á tækni, þá
smellpassar þú í tækniþjónustuteymi Advania.

• Forritun og ráðgjöf í SharePoint ásamt ráðgjöf
og kennslu í öðrum Office 365 lausnum

• Þróun í Outsystems, nýju umhverfi
sem býður uppá hraða a¡endingu lausna
• Forritun á sviði samþæingar upplýsingakerfa
og rafrænna viðskipta
• Framendaforritun við skólalausnir Advania
í JS umhverfi, Java, Python og CSS
• Þróun og forritun eininga við hugbúnaðarkerfi
Advania í PHP, JavaScript og HTML/CSS
• Þróun og forritun á sviði opinberra lausna
• Ráðgjöf og forritun í SalesForce og Force.com
• Framenda- og C# forritun á veflausnasviði Advania
• Almenn hugbúnaðargerð innan hugbúnaðarlausnasviðs Advania

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2016
Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdóir,
radningar@advania.is, 440 9000

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

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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INNHEIMTA
& BÓKHALD
CenterHotels óskar eftir að ráða til sín starfsmann í
innheimtu og bókhald í 100% starf.
Starfið felst einkum í innheimtu, umsjón með útsendum
reikningum, afstemmningum og almennri bókhaldsvinnu.
Við leitum að starfsmanni með reynslu af sambærilegum
störfum. Góð íslensku og enskukunnátta er skilyrði og
einnig almenn tölvukunnátta. Unnið er í ÓPUSallt
bókhaldskerfi og Amadeus bókunarkerfi.
Umsóknir óskast sendar á jobs@centerhotels.is merkt
"Bókhald" fyrir 7. desember 2016.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

CenterHotels er fjölskyldurekin hótelkeðja í miðborg
Reykjavíkur sem leggur áherslu á góða þjónustu og leitar því
að starfsfólki sem hefur ríka þjónustulund og metnað til að
standa sig í starfi.

#CenterHotels #BorgarGisting #IHjartaBorgarinnar
www.centerhotels.is

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

Nýtt starf deildarlæknis - Blóðbankinn

•

Ný staða deildarstjóra - Sýkla- og veirufræðideild

•

Skurðhjúkrunarfræðingur - Skurðstofur við Hringbraut

•

Sjúkraliði - Dag- og göngudeild augnlækninga

•

Starfsmaður - Matsalur Landspítala við Snorrabraut

Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu
og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;
www.landspitali.is/mannaudur og Starfatorgi; www.starfatorg.is

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

UMHYGGJA • FAGMENNSKA • ÖRYGGI • FRAMÞRÓUN

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

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

Forstöðumaður Þekkingarsetursins
Nýheima á Höfn í Hornafirði
Óskað er eftir öflugum aðila í starf forstöðumanns
Þekkingarsetursins Nýheima. Þekkingarsetrið er samfélag
fjölmargra stofnana sem starfa undir merki Nýheima.
Starfið er fjölþætt og heyrir undir stjórn setursins.
Meginmarkmið Þekkingarsetursins Nýheima er að stuðla
að auknu samstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana
og opinberra aðila með sérstaka áherslu á samþættingu
menningar, menntunar, nýsköpunar og rannsókna.
Helstu ábyrgðarsvið:
• Að efla innra starf í Nýheimum og vera
talsmaður setursins
• Að vinna að stefnumótun og útfærslu á starfsemi þess
• Að styrkja tengsl við atvinnulíf og samfélag
• Að þróa samstarfsverkefni og styrkja tengsl við
innlenda og erlenda aðila
• Að afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum
og erlendum
• Að annast fjármál og rekstur setursins
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfileika
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku
og ensku
Ennfremur er æskilegt að umsækjendur hafi:
• Reynslu af rannsóknastarfi
• Reynslu af verkefnastjórnun
• Reynslu af umsóknarskrifum í samkeppnissjóði
Búseta í Sveitarfélaginu Hornafirði er skilyrði
fyrir ráðningu
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember. n.k.
Ráðning frá 1. febrúar 2017. Með umsókn skal fylgja
kynnisbréf auk ferilskrár með yfirlit yfir námsferil og fyrri
störf. Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Nýheima”
og berast á rafrænu formi til formanns stjórnar Nýheima á
netfangið: eyjo@fas.is Öllum umsóknum verður svarað.
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Sérfræðingur á rafmagnssviði

Naust Marine ehf var stofnað árið
1993 með það að markmiði að þróa
og markaðsetja búnað fyrir sjávarútveg og annan iðnað.

Hæfniskröfur:
 סHáskólamenntun á sviði
tæknifræði, verkfræði,
iðnfræði eða sambærilegt nám

Aðalverkefni fyrirtækisins til þessa
er þróun og framleiðsla á sjálfvirku
togvindukerfi sem við köllum ATW
Catch Control.

Vilt þú starfa
hjá leiðandi
tæknifyrirtæki
í sjávarútvegi?

 סÞekking á forritun iðnstýrivéla,
rafstýrðum hraðabreytum og
CAD teikniforritum

Hjá okkur starfa 26 starfsmenn, hver
og einn með sérfræðiþekkingu á sínu
sviði. Sérfræðingar okkar vinna við
krefjandi verkefni í samhentum hóp
sem leggur áherslu á gott skipulag
og stöðugar úrbætur. Gætir þú verið
góð viðbót á okkar vinnustað?

 סGóð enskukunnátta
 סSjálfstæð vinnubrögð og
útsjónarsemi við lausn verkefna
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn
að ferðast og starfa erlendis á
vegum fyrirtækisins, jafnvel með
skömmum fyrirvara.

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist
fyrir 9. desember 2015 til Bjarna Þórs.
Sendist til Naust Marine, Miðhellu
4, 221 Hafnarfjörður eða á netfangið
bjarni@naust.is

Merkið umsóknina
“Sérfræðingur á rafmagnssviði”

Öllum umsóknum verður svarað.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
S P E N N A N D I O G FJ Ö L B R E Y T T FR A M TÍ ÐA R STÖ R F
Á K E F L AV Í K U R F L U G V E L L I

FA R Þ EG A ÞJ Ó N U S TA

FARÞEGAAKSTUR

Við leitum að glaðlyndum, snyrtilegum og
þjónustulunduðum einstaklingum til starfa
við farþegaþjónustu. Helstu verkefni fela
í sér að veita farþegum bestu þjónustu
sem möguleiki er á, umsjón og eftirlit á
þjónustuborðum og eftirlit með búnaði sem
farþegar nota. Um vaktavinnu er að ræða.

Við leitum að þjónustuliprum og
snyrtilegum einstaklingum til að sinna
rútuakstri farþega á flughlaði, til og frá
flugstæðum að flugstöðinni og umhirða
bifreiða. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:
• 20 ára aldurstakmark
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð kunnátta í ensku og íslensku,
bæði í rituðu og mæltu máli.
Þriðja tungumál er kostur

Hæfniskröfur:
• Próf á hópferðabifreið er skilyrði
• Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk
í ökuskírteini
• Vandvirkni og skipulag nauðsynleg
• Góð kunnátta í ensku og íslensku

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

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.

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

UMSÓKNARFRESTUR:
11. DESEMBER , 2016

Arnar starfar við flugvernd
á Keflavíkurflugvelli. Hann er
hluti af góðu ferðalagi.

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

9

10 | Atvinna |

26. nóvember 2016 LAUGARDAGUR

Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á framkvæmdaog verkfræðiráðgjöf. Fyrirtækið er í dag stjórnunarráðgjafi við eina stærstu byggingaframkvæmd á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel menntað og
metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.
Al-verk hefur yfirumsjón með framkvæmdum, og sinnir verkefnis- og byggingastjórn.
Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda, virðisgreiningu og hönnun.

Húsasmíðameistari /Húsasmiður
Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring í samstarfi
við verkefnastjóra

• Sveinspróf í húsasmíði,
meistararéttindi æskileg

• Verkstjórn

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Skráning og utanumhald verkferla

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Þátttaka í verkfundum

• Góð tölvufærni

• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Álftanesskóli
• Stuðningsfulltrúi
Garðaskóli
• Grunnskólakennari
Sjálandsskóli
• Þroskaþjálfi
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is.
Nánari upplýsingar veita:
Aðalgeir Hólmsteinsson (adalgeir@alverk.is) og Halldór Karlsson (halldor@alverk.is).

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Á UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
REYKJAVÍK
Starf hugbúnaðarsérfræðings á upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða.
Vegagerðin safnar upplýsingum frá hundruðum myndavéla,
veðurstöðva, mælitækja og skynjara víðs vegar um landið til
birtingar í landupplýsinga- og hugbúnaðarkerfum innanhúss
og fyrir vegfarendur. Upplýsingatæknideild er ábyrg fyrir
úrvinnslu, meðhöndlun og birtingu þeirra gagna sem er
safnað. Á upplýsingatæknideild starfa tólf starfsmenn.

Sérfræðingur á sviði mannauðsmála
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði mannauðsmála. Um
er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í líflegu og annasömu umhverfi. Næsti yfirmaður er
mannauðsstjóri. Nánari upplýsingar um starfsemina er að finna á www.heilsugaeslan.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur

Þátttaka í stefnumótun, skipulagningu og
samhæfingu mannauðsmála
Ráðgjöf og fræðsla við starfsmenn og
stjórnendur
Samantekt upplýsinga og framsetning tölulegra
gagna um mannauð
Þátttaka í mótun, samræmingu og eftirfylgni
verklagsreglna
Þátttaka í gerð stofnanasamninga
Ráðningar og ráðningarferli ásamt umsjón með
ráðningarkerfi
Ábyrgð á gerð kynningarefnis og kynningum
fyrir nýja starfsmenn
Þátttaka í gerð og samræmingu starfslýsinga
Önnur tilfallandi verkefni á mannauðssviði

Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er æskileg
Reynsla á sviði mannauðsmála
Þekking og/eða reynsla á úrvinnslu tölfræðilegra
gagna
Þekking og reynsla af kjaramálum er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að
vinna í teymi
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná
árangri
Góð skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og ögun í
vinnubrögðum
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
Góð almenn tölvukunnátta

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Starfssvið
Starfið felst í hugbúnaðarþróun, viðhaldi, innleiðingu
og þjónustu við hugbúnaðarlausnir hjá Vegagerðinni.
Starfsmaður mun taka þátt í verkefnum tengdum nýsmíði,
endurskrift á eldri hugbúnaði, mótun framtíðarstefnu og
tækniumhverfi stofnunarinnar, bætingu útgáfuferla, vinnuaðferða og högun kerfa.
Menntunar- og hæfniskröfur
• BSc gráða í tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Góð forritunarkunnátta (.Net)
• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir vef er kostur
(HTML5, CSS, Javascript)
• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir öpp er kostur
• Reynsla af Oracle gagnagrunnsforritun kostur (PL/SQL)
• Þekking á Scrum og Agile aðferðafræði er kostur
• Þekking á git og Jira er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund
Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar
hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016.
Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang
oth@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt
menntunar- og starfsferilsskrá.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og
Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Viktor Steinarsson
upplýsingatæknistjóri í síma 522 1201.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex
mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

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

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

ÞRJÚ SPENNANDI STÖRF FYRIR ÖFLUGT FÓLK
Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum einstaklingum
til að taka þátt í öflugu starfi samtakanna.

Forstöðumaður hugverkasviðs
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með leiðtogahæfileika og brennandi áhuga á málefnum fyrirtækja í hugverkaiðnaði.
Hér gefst tækifæri til að koma að fjölbreyttum verkefnum og hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi hugverkaiðnaðarins.

Starfssvið

Menntun og hæfni

• Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa
á hugverkasviði

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Leiðir vinnu faghópa sviðsins undir merkjum Hugverkaráðs SI

• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf

• Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis
fyrirtækja á hugverkasviði

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

• Mótar áherslur í samvinnu við hugverkaiðnaðinn

• Leiðtogafærni og reynsla af verkefnastjórnun

• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

• Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í málefnum er
varða hugverkaiðnaðinn

Sérfræðingur
í greiningum

Verkefnastjóri í menntaog hugverkamálum

Við leitum að einstaklingi með góða greiningarfærni, gagnrýna
hugsun og áhuga á að greina hagrænar upplýsingar og miðla á
skýran og greinargóðan hátt. Starfið felst í fjölbreyttri greiningarog gagnavinnu sem unnin er í samstarfi við einstök fagsvið og
starfsgreinahópa.

Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að
sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði menntamála auk verkefna
sem snúa að hagsmunum aðildarfyrirtækja á hugverkasviði.
Starfið gefur tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna
í samstarfi við einstök fagsvið.

Starfssvið

Starfssvið

•
•
•
•

Greining og túlkun upplýsinga
Leit að upplýsingum sem gagnast í samanburðargreiningum
Framsetning gagna með skýrum hætti
Greining á áhrifum breytinga sem lög og reglugerðir kunna
að hafa á tiltekna starfsgreinahópa
• Önnur greiningarverkefni og faglegur stuðningur við
verkefni sem unnið er að hverju sinni

• Verkefnastjórn í afmörkuðum verkefnum á sviði
menntamála
• Leiðir teymisvinnu í verkefnum sem snúa að
mennta- og þróunarverkefnum
• Útfærsla, innleiðing og framkvæmd menntaverkefna
• Skipulagsvinna og viðskiptastjórn í samráði við forstöðumenn
• Kynning og miðlun einstakra verkefna

Menntun og hæfni

Menntun og hæfni

• Hagfræðimenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi
• Afburðagóð greiningarhæfni og tölvufærni
• Færni í markvissri framsetningu upplýsinga bæði
skriflega og munnlega
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað
viðhorf
• Jákvæðni og færni í mannlegum
samskiptum
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember
næstkomandi. Farið er með allar fyrirspurnir og
umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir þurfa að berast
í gegnum vef SI, www.si.is. Umsókn þarf að fylgja
starfsferilsskrá og kynningarbréf með rökstuðningi
fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um störfin
veitir Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI,
í síma 824 6111 og í netfanginu almar@si.is.

Í Samtökum iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og
félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land.
Fjölbreytni einkennir starfsemi samtakanna
enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum stærðum
og gerðum. Þrjú meginsvið samtakanna eru
byggingar og mannvirki, framleiðsla og matvæli
og hugverk. Hlutverk Samtaka iðnaðarins er að
efla íslenskan iðnað með samkeppnishæfni
að leiðarljósi því öflugur iðnaður leiðir til
aukinnar verðmætasköpunar og góðs lífs.
Helstu stefnumálin eru á sviði menntunar,
nýsköpunar og framleiðni. www.si.is
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• Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.
Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar www.sunnuhlid.is.

Sjúkraliði

Hjúkrunarfræðingur

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða
í 50-80% starf.
Reynsla og þekking í öldrunarhjúkrun æskileg.
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.
Umsókanrfrestur er til 15.12.2016

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa hjúkrunarfræðing í 50-80% starf.
Reynsla og þekking í öldrunarhjúkrun æskileg
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.
Umsóknarfrestur er til 15.12.2016.

Vantar starfsmenn við eldsneytisáfyllingar
á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn i að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Upplýsingar veitir Helgi í netfanginu helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

Starfskjör eru samkvæmt samningum Sjúkraliðafélags Íslands og
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar
www.sunnuhlid.is

Hægt er að sækja um á heimasíður Sunnuhlíðar
www.sunnuhlid.is

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir
framkvæmdarstjóri hjúkrunar s. 864 4184

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR
Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Hreint sakavottorð er skilyrði

Seltjarnarnesbær

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar s. 864 4184.

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir
starfsfólki í eftirtalin störf frá áramótum:
• Þroskaþjálfi, 75% starf.
• Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,
engda viðveru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk,
og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf
við skólann.

Leikskóli Seltjarnarness óskar eftir
starfsfólki í eftirtalin störf frá febrúar nk.:
• Þroskaþjálfi, fullt starf.
• Leikskólakennari, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

Spennandi störf á sviði
umhverfis- og skipulagsmála

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 11. desember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Hjá EFLU verkfræðistofu vinnur eitt færasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu á sviði umhverfisog skipulagsmála. EFLA leitar að öflugum einstaklingum til starfa, sérfræðingi / verkefnisstjóra
í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og skipulagsfræðingi. Um framtíðarstörf er að ræða.
seltjarnarnes.is

Sérfræðingur í mati á umhverfisáhrifum
Hæfniskröfur:
• M.Sc. gráða á sviði náttúruvísinda eða
annarra raunvísinda

• Reynsla í verkefnisstjórnun og þekking á
landfræðilegum upplýsingakerfum

• Sérþekking á mati á umhverfisáhrifum
framkvæmda

• Gott vald á íslenskri tungu og færni
í rituðu máli

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Starfsmaður
á lager

Skipulagsfræðingur
Hæfniskröfur:
• M.Sc. gráða í skipulagsfræði, skipulagslínu
landslagsarkitektúrs eða skipulags-

• Þekking á landfræðilegum
upplýsingakerfum og helstu
hönnunarforritum

arkitektúrs
• Þekking á umhverfismati áætlana
• Þekking á vistvænu skipulagi og
skipulagsáætlanagerð æskileg

• Gott vald á íslenskri tungu og færni
í rituðu máli
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í
Reykjavík. Umsækjandi þarf að vera vandvirk/ur í vinnubrögðum og ábyrgðarfull/ur í
garð viðskiptavina okkar. Rétt manneskja fær
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan þátt
í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins.
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.00.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Starfssvið

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
vefsíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 10. desember næstkomandi.

• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager.

Hæfniskröfur
Umsóknarfrestur
10. desember 2016

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

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.

•
•
•
•
•

Góð tölvukunnátta
Vandvirk vinnubrögð
Ábyrgðarfull/ur
Bílpróf
Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 4. desember.
Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is
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Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Þjónustufulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
á gigtarsviði
Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á
gigtarsviði frá og með 2. janúar 2017 eða eftir nánara
samkomulagi.
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi
að búa yfir þekkingu á gigtarsjúkdómum og meðferð þeirra
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í
starfi.
Laun byggja á kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.
Upplýsingar um starfið gefa Hafdís Gunnarsdóttir,
hjúkrunarstjóri gigtarsviðs í síma 585-2110
hafdisgunn@reykjalundur.is og Lára M. Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóra hjúkrunar í síma 585-2129
laras@reykjalundur.is

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn.

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

Helstu verkefni:
• Þjónusta við viðskiptavini og starfsfólk Strætó bs.
• Talstöðva- og símasamskipti
• Úrvinnsla ábendinga og vinna í upplýsingakerfum
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
• Góð tölvuþekking
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð skipulagshæfni og geta til að starfa undir álagi
• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni
• Sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni
• Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur
Ráðið verður í starfið sem fyrst. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Strætó bs.
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða vaktavinnu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlendur Pálsson
sviðsstjóri farþegaþjónustu, erlendur@straeto.is
Vinsamlegast sækið um starfið á www.strætó.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2016

FORSTÖÐUMAÐUR FJÁRMÁLA- OG UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN LEIÐTOGA Í STARF FORSTÖÐUMANNS FJÁRMÁLA- OG UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS

Forstöðumaður sviðsins ber ábyrgð á öllum rekstri þess og heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
STARFIÐ
• Daglegur rekstur fjármála- og upplýsingatæknisviðs

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða fjármálafræða

•

Undirbúningur og umsjón með rekstraráætlunargerð

•

•

Greiningarvinna og umsjón með upplýsingum til stjórnenda

Marktæk reynsla af fjármálastjórnun er skilyrði s.s. fjárhagsuppg jörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstraráætlana

•

Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu

•

Faglegur metnaður og hæfni til að miðla upplýsingum

•

Mánaðarleg fjárhagsuppgjör og undirbúningur uppgjörs til endurskoðenda

•

Góð íslensku- og enskukunnátta

•

Kostnaðareftirlit og leiðaútreikningar

•

Mjög góð greiningarhæfni og færni í notkun upplýsingatækni

•

Virk þátttaka í stefnumótun

•

Jákvæðni, leikni í samskiptum og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Ýmis verkefni sem snúa að innleiðingu nýrra kerfa, samningagerð o.fl.

Umsóknarfrestur er til 15. desember. Umsókn, ásamt kynningarbréfi og ferilskrá, óskast fyllt út á vef félagsins
www.flugfelag.is/upplysingar/mannaudur/storf-i-bodi
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir mannauðsstjóri, ingig@flugfelag.is
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Umsóknarfrestur er til 10. desember 2016.

Strætó bs. óskar eftir framúrskarandi fólki til að ganga til liðs við
öflugan starfsmannahóp í þjónustuveri. Um er að ræða framtíðarstarf.

Organisti / Tónlistarstjóri
Sóknarnefndir Brautarholts- og Reynivallasókna
auglýsa eftir organista/tónlistarstjóra í 30% fasta stöðu
við Reynivallaprestakall frá 1. janúar 2017.
Leitað er eftir einstaklingi sem:
•
Er tilbúinn til að byggja upp kórstarf í sóknunum
•
Hefur metnað fyrir tónlistarþætti helgihaldsins
•
Er tilbúinn í gott samstarf við sóknarprest
prestakallsins
Laun skv. kjarasamningi organista hjá FÍH og launanefndar
Þjóðkirkjunnar. Umsóknir skulu sendar rafrænt til:
bjorn@brautarholt.is.
Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot

Allar upplýsingar um starfið gefa formenn
sóknarnefndanna sem ráða munu í starfið:
Björn Jónsson formaður Brautarholtssóknar,
bjorn@brautarholt.is s: 892 3042

Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Stutt lýsing á starfi

Sigríður Klara Árnadóttir formaður Reynivallasóknar,
sigridur@kjos.is s: 841 0013
Einnig er hægt að hafa samband við sóknarprest sr.
Örnu Grétarsdóttur, arna.gretarsdottir@kirkjan.is

Hæfniskröfur

Ráðgjöf til innri og ytri
viðskiptavina varðandi kaup á
varahlutum og þjónustu

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun
sem nýtist fyrir starfið

Móttaka viðskiptavina í sal,
síma og á vef

Gilt bílpróf

Almennur áhugi og þekking á bílum
Framúrskarandi þjónustulund
Almenn tölvuþekking

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 5. desember næstkomandi.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.
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Vilt þú koma
hlutum í verk?
Nefnd á vegum sýslumanna, er vinnur að stefnumótun með innanríkisráðuneytinu fyrir
sýslumannsembættin í heild og að sameiginlegum verkefnum þeirra, leitar að starfsmanni til
að annast framkvæmdastjórn fyrir hönd hennar. Starfsmaður nefndarinnar vinnur með henni að
tillögum og framkvæmd varðandi hvaðeina sem getur orðið til úrbóta í störfum og sameiginlegum verkefnum sýslumanna.
Á vettvangi nefndarinnar starfa fagráð um einstök málefnasvið embætta sýslumanna, skipuð
starfsmönnum þeirra. Starfsmaðurinn verður tengiliður nefndarinnar og fagráðanna og vinnur
að því að koma tillögum þeirra í framkvæmd.

Óskum eftir að ráða verkefnastjóra hjá sýslumannsembættinu á Vesturlandi

Störf á heimilum
fatlaðs fólks

Leitað er að einstaklingi sem hefur frumkvæði, drifkraft og ánægju af því að koma hlutum í verk.
Hefur áhuga á störfum sýslumanna og á auðvelt með að vinna með fólki.

Ás styrktarfélag óskar eftir starfsfólki á heimili í Reykjavík og
Kópavogi. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Helstu verkefni:

Aðrar helstu kröfur:

•

•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að
aðstoða og styðja íbúa í daglegu lífi, innan heimilis og utan.

•

Mjög góð íslenskukunnátta og færni í að koma
hugsun til skila í rituðu máli.

Hrinda í framkvæmd tillögum til úrbóta á
störfum sýslumanna.

•

Annast útgáfu ársskýrslu fyrir embættin í heild.

•

Umsjón með sameiginlegri vefsíðu.

•

Þekking á umbroti er kostur.

•

Vinna með nefndinni að þróun starfs- og
upplýsingakerfa embætta sýslumanna, sem
og að símenntun starfsmanna.

•

Góð almenn tölvuþekking.

Sýslumaðurinn á Vesturlandi er formaður nefndarinnar og starfsmaðurinn mun starfa hjá embætti hans,
með aðstöðu á skrifstofunni á Akranesi. Ráðið er í starfið tímabundið til eins árs, með möguleika
á framlengingu. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf um næstu áramót.

Heimili í Reykjavík

Starfsmaður óskast til starfa í Langagerði. Um er að ræða 25%
starfshlutfall og staðan er laus nú þegar. Unnið er aðra hvora helgi,
föstudag, laugardag og sunnudag.
Nánari upplýsingar veitir Margét K. Guðnadóttir á virkum dögum
í síma 551 4478 og 699 8409. Umsóknir sendist á margret@styrktarfelag.is.

Heimili í Kópavogi

Starfsmaður óskast til starfa á Kópavogsbraut 5a og 5c í 71% starf.
Unnið er aðra hvora helgi auk dag- og kvöldvakta. Staðan er laus
nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur K. Ólafsson sýslumaður, í síma 458 2300. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 10. desember 2016.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið oko@syslumenn.is.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Vigfúsdóttir í síma 555 7015
og 823 1088 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið
hronn@styrktarfelag.is

Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til Sýslumannsins á Vesturlandi, Borgarbraut 2,
340 Stykkishólmi. Athygli er vakin á því að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins:
www.styrktarfelag.is, atvinnuumsókn.
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum við SFR.
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MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR
Vantar starfsmenn við eldsneytisáfyllingar
á flugvélar á Keflavíkurflugvelli
Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Hreint sakavottorð er skilyrði

Icepharma leitar að

sérfræðingi í skráningardeild (Regulatory Affairs)

Upplýsingar veitir Helgi í netfanginu helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli
Icepharma leitar að öflugum liðsmanni í skráningardeild fyrirtækisins.
Um er að ræða 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði raunvísinda
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð kunnátta í Norðurlandamáli æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Fagmennska og hæfni í mannlegum samskiptum.

NPA

aðstoðarkona
Ung kona með hreyfihömlun og samþætta sjón og heyrnar
skerðingu leitar að sjálfstæðum og drífandi aðstoðar
konum á sveigjanlegar vaktir, á öllum tímum sólarhringsins.
Starfið felst í aðstoð við allar hversdagslegar athafnir svo
sem persónulegri hirðu, hreinlæti, matreiðslu, háskólanámi
og félagsstörfum, svo ekki sé minnst á allt það óvænta í
lífinu. Í boði eru bæði fullt starf og hlutastörf.

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember
Umsóknir skal senda á atvinna@icepharma.is
merktar Atvinnuumsókn skráningardeild.
Upplýsingar veitir Elísabet Tómasdóttir,
deildarstjóri skráningardeildar á netfangið
elisabet.tomasdottir@icepharma.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið

• Umsjón með öllu sem lýtur að nýskráningu lyfja
og viðhaldi markaðsleyfa
• Samskipti við lyfjafyrirtæki, heilbrigðisyfirvöld
og dreifingaraðila.

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

Starfið krefst samviskusemi, vandvirkni, stundvísi, áreiðan
leika og færni í mannlegum samskiptum, auk frumkvæðis
og sjálfstæðra vinnubragða. Góð almenn menntun, og
almenn tölvuþekking er mikill kostur og bílpróf og góð tök
á annað hvort íslensku eða ensku eru skilyrði. Samskipta
leiðir verða kenndar á vinnustað auk þess sem starfsfólki
standa táknmálsnámskeið til boða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi NPAmiðstöðvar við
Eflingu stéttarfélag (sjá www.npa.is).
Áhugasömum er bent á að hafa samband við gegnum
netfangið: snaedis8@gmail.com.

STÖRF HJÁ VINNUEFTIRLITINU

SÉRFRÆÐINGUR Í RANNSÓKNAROG HEILBRIGÐISDEILD
VINNUEFTIRLITSINS

Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í rannsóknar- og
heilbrigðisdeild til að starfa við rannsóknir.
Helstu verkefni eru rannsóknir á sviði vinnuverndar m.a.
með áherslu á skipulags- og félagslega þætti
vinnuverndar, þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar og
stuðningur við eftirlit.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rannsóknum
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna
• Færni í framsetningu upplýsingaefnis
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt
Nánari upplýsingar á vef Vinnueftirlitsins
www.vinnueftirlit.is.

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

Vilt þú leiða öugan
hóp SAP sérfræðinga?
Þann 1. júní sl. sameinuðust félögin Staki Automation ehf. og Talenta ehf. undir
merkjum Deloitte, sem nú leitar að öugum liðsmanni til að styðja við aukin
verkefni og áframhaldandi vöxt.

Leiðtogi fyrir áframhaldandi vöxt SAP þjónustu og reksturs
Við leitum að einstaklingi til að leiða öugan hóp sérfræðinga í ráðgjöf og þjónustu við
SAP viðskiptavini, jafnt innanlands sem erlendis.
Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæleikar í mannlegum samskiptum
• Umtalsverð þekking og reynsla á SAP lausnum
• Brennandi áhugi á að fylgjast náið með þróun SAP lausna
• Gott tengslanet innanlands sem erlendis er kostur
• Framsöguhæfni á ensku og helst einu Norðurlandamáli
Við hvetjum þá að sækja um sem hafa metnað til þess að takast á við spennandi
verkefni við uppbyggingu upplýsingatækniþjónustu og ráðgjafar á íslenskum markaði,
fólk sem getur unnið sjálfstætt, tekið frumkvæði og vill starfa í nánum tengslum við
alþjóðlegt fyrirtæki með þátttöku í alþjóðlegum verkefnum.
Umsókn ásamt prófskírteini skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri,
harpa.thorlaksdottir@deloitte.is

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði upplýsingatækniþjónustu og ráðgjafar.
Um 50.000 manns starfa hjá fyrirtækinu í upplýsingatækniþjónustu í meira en 150 löndum.
Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that matters
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Karlmaður um sextugt óskar eftir atvinnu
Í boði er áratuga starfsreynsla úr viðskiptalífinu hér á landi og
í útlöndum auk háskólamenntunar og framhaldsnáms.
Reglusamur, reykir ekki og getur hafið störf strax.
Áhugasamir vinsamlega sendið skilaboð með tölvupósti til
mikilstarfsreynsla@gmail.com

Arkitektar - Hönnuðir
Höfum til leigu 2 til 3 vinnustöðvar í opnu eða lokuðu
umhverfi í bjartri og velbúninni teiknistofu í miðborginni.
Upplýsingar í síma 893 5435.

Verkefnastjóri - Almenningsíþróttasvið ÍSÍ
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) óskar eftir að ráða
verkefnastjóra á Almenningsíþróttasvið ÍSÍ.
Starfssvið:
• Almenn verkefni á Almenningsíþróttasviði ÍSÍ
• Vinna við heimasíður og samfélagsmiðla
almenningsíþróttaverkefna
• Aðkoma að gerð frétta- og fræðsluefnis
• Önnur tilfallandi verkefni
• Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Almenningsíþróttasviðs ÍSÍ.

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

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar
eftir því sem þörf er á.
Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi
heilsugæslustöðva.
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er í gangi breyting
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að

Helstu verkefni og ábyrgð
Annast skipulag, verkstjórn og samhæfingu
innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi
við stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Er svæðisstjóra innan handar við daglegan
rekstur stöðvar og er staðgengill hans
Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir
klínísku starfi samhliða
Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum
á starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga
stöðvar
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun
klínískra leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í
samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra
og lærimeistara

bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða starfsreynsla sem nýst getur í starfinu.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
• Góð tölvukunnátta.
• Mikill áhugi á heilsueflingu og hreyfingu.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu ÍSÍ, Íþróttamiðstöðinni
Laugardal, 104 Reykjavík eða á netfangið isi@isi.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2016.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu ÍSÍ í síma 514 4000.
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands er æðsti aðili hinnar frjálsu
íþróttastarfsemi á Íslandi með um 287.000 félagsaðildir og 124.000
iðkendur. Hátt í 1.000 starfseiningar eru innan ÍSÍ þ.e. 32 sérsambönd, 25 íþróttahéruð, 450 íþrótta- og ungmennafélög og rúmlega
400 deildir þeirra. Starfsemi ÍSÍ skiptist í þrjú svið; Almenningsíþróttasvið, Afreks- og Ólympíusvið og Þróunar- og fræðslusvið. ÍSÍ
er aðili að Alþjóðaólympíunefndinni (IOC).

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum
með fjölbreyttum úrræðum.
Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.

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

GER innflutningur, rekstraraðili
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma
óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA

Nánari upplýsingar

Hægt er að hefja störf strax.

Kristjana S. Kjartansdóttir, yfirlæknir Heilsugæslunni
Hamraborg – kristjana.kjartansdottir@heilsugaeslan.is
sími 594 0500 og
Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar,
thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is, sími 585 1300.

Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.Tekið er mið af
jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).
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vinna@ger.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.
Öllum umsóknum svarað.
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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 iðnaðarmanna 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

Verkefnastjóri
Fab Lab á Sauðárkróki

Nýsköpunarmiðstöð Íslands auglýsir eftir verkefnastjóra Fab
Lab smiðju á Sauðárkróki. Verkefni á sviði frumgerðasmíði,
kennslu, þjálfunar, þróunar og ýmiss konar nýsköpunarverkefna
í samstarfi við skóla, fyrirtæki, nemendur og frumkvöðla.

Helstu verkefni
Umsjón með rekstri, aðstöðu, tækjum og innra starfi Fab Lab
Fræðsla og þjálfun kennara grunnskóla og framhaldsskóla
Viðhald búnaðar og lagers, innkaup og endursala
Móttaka gesta í Fab Lab, kynningarmál og þróunarstarf

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, frumkvæði, dugnaður og
sköpunargleði
Reynsla af verkefnastjórnun/forritun æskileg
Gott vald á íslensku og ensku
Færni og geta til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi
Frekari upplýsingar veita Frosti Gíslason frosti@nmi.is og Hildur
Sif Arnardóttir hildur@nmi.is. Hvatt er til umsókna frá konum
jafnt sem körlum.
Allar umsóknir þurfa að berast á netfangið hildur@nmi.is

Fagstjóri lækninga
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf fagstjóra lækninga við Heilsugæsluna Hvammi og Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ. Um er að ræða ábyrgðarmikil
og krefjandi störf sem reyna á frumkvæði, skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er
100% og verður ráðið í störfin til 5 ára frá og með 1. janúar nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar
eftir því sem þörf er á.
Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi
heilsugæslustöðva.
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er í gangi breyting
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að

bæta vinnuumhverfi starfsmanna.
Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum
með fjölbreyttum úrræðum.
Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.

Hæfnikröfur

Helstu verkefni og ábyrgð
Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan
fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við
stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Er svæðisstjóra innan handar við daglegan
rekstur stöðvar og er staðgengill hans
Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á
starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun
klínískra leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,
veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna
fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar
Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir
klínísku starfi samhliða

Sérfræðingur í heimilislækningum
Reynsla af starfi í heilsugæslu
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Nánari upplýsingar
Óskar Reykdalsson, settur framkvæmdastjóri
lækninga, oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is
sími 585-1300.

Umsóknarfrestur til og með 12. desember 2016
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og eflir framgang
nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík  Sími 522 9000  www.nmi.is
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GER Innflutningur óskar eftir að ráða starfsmann í
100% stöðu við bakvinnslu í birgðahaldi. Í starfinu
felst umsjón með bókun reikninga innan félagsins

Skrifstofustjóri

og eftirlit með birgðageymslum.

Óskað er eftir að að ráða skrifstofustjóra í 50% starf hjá Norðurskautsvísindanefndinni (IASC)
sem hýst er á skrifstofu Rannís í Háskólanum á Akureyri.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri IASC. Starfið felur í sér umsjón með skrifstofu og fjármálum
IASC ásamt öðrum verkefnum í umboði framkvæmdastjóra, s.s. samskipti IASC við samstarfsaðila
hér á landi. Ráðningin er tímabundin til fimm ára og er lok starfstíma miðað við 31. desember 2021.
Á hluta starfstímans er möguleiki á því að auka starfshlutfallið upp í fullt starf. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
●
●
●
●
●
●
●

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun verkefna, ásamt reynslu af fjármálastjórnun og traust bókhaldskunnátta
Framúrskarandi samskiptahæfni og skipulagshæfileikar
Reynsla í alþjóðlegu samstarfi
Mjög góð tölvufærni (Office forrit eða sambærileg)
Fyrirtaks kunnátta í ensku, bæði tal- og ritmáli
Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, frumkvæði
og veita góða þjónustu
● Haldgóður skilningur á málefnum sem tengjast norðurslóðum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 12. desember 2016

Senda skal umsókn á ensku um starfið til rannis@rannis.is Með umsóknarbréfi skal m.a. fylgja
ítarleg ferilsskrá, afrit af prófskírteini og upplýsingar um þrjá mögulega meðmælendur.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á rannis.is/starfsemi/laus-storf/
Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Gunnarsson,
thorsteinn.gunnarsson@rannis.is.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Helstu störf:
-

Eftirlit með birgðageymslum

-

Bókun sölu- og innkaupakreditreikninga milli
félaga innan samsteypunnar

-

Færsla vara á milli birgðageymsla

Hæfniskröfur:
-

Góð almenn tölvukunnátta

-

Þekking á Navision
Menntun og reynsla sem nýtist í starfinu

-

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

-

Frumkvæði og metnaður í starfi

Hægt er að hefja störf strax.
Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

vinna@ger.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg.

Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin (IASC) sameinar opinberar stofnanir og samtök á sviði
norðurslóðavísinda frá 23 ríkjum og er mikilvægur alþjóðlegur samstarfsvettvangur fyrir rannsóknir og vöktun
á norðurslóðum. Rannís hýsir skrifstofu IASC í fimm ár frá og með 1. janúar 2017 að Borgum Akureyri, þar
sem nokkrar aðrar miðstöðvar fyrir norðurslóðastarfsemi er að finna.

HRAFNISTA REYKJANESBÆ

Dýrahirðir

Jón Ö. Arnarsson

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal
leitar eftir dýrahirði í fullt starf.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Viltu vinna með okkur?
Hjúkrunarstjórnandi Hrafnistu Reykjanesbæ

Hæfniskröfur:

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

Búfræðingur eða með sambærilega menntun sem nýtist í
starfi.
Reynsla af vinnu með dýrum.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Öguð og skipulögð vinnubrögð.
Líkamleg færni er nauðsynleg.

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

Á Hrafnistu Reykjanesbæ er unnið eftir hugmyndafræði sem byggir á sjálfræði,
sjálfstæði og styrkleikum íbúa heimilisins.
Nánari upplýsingar veitir Þuríður Elísdóttir hjúkrunardeildarstjóri í síma 664 9587
og Hrönn Ljótsdóttir forstöðumaður Hrafnistu í Reykjanesbæ í síma 664 9550.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember og skal skila umsóknum á hronn@hrafnista.is
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Ber ábyrgð á velferð dýra innan garðsins og framfylgir
lögum og reglum er varða starfsemina.
Annast fóðrun, hirðingu og fylgist með heilsufari dýra.
Hefur eftirlit með aðbúnaði dýra og heldur aðstöðu þeirra
hreinni og þrifalegri.
Sinnir daglegri dagskrá tengdri dýrunum og talar til gesta.
Tekur á móti nemum, sjálfboðaliðum o.fl. og verkstýrir þeim
sem koma til að vinna við dýrin.
Sér til þess að aðstaða gesta sé þrifaleg og tryggir öryggi
þeirra í umgengni við dýr garðsins.
Tekur þátt í hugmyndavinnu og stefnumótun garðsins ásamt
öðru starfsfólki.

HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu
Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf, en
umsóknafrestur er til og með 8. desember 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Thorlacius
í síma 4115922 eða í netfanginu sigrun.thorlacius@
reykjavik.is
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Löggiltur fasteignasali óskast til starfa.
Óskum eftir löggiltum fasteignasala til starfa í
skjalagerð, þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar á
freyja@hraunhamar.is

LEKTOR Í JARÐEFNAFRÆÐI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í jarðefnafræði við Jarðvísindadeild Háskóla Íslands.

Reykjadalur, sumar- og helgardvöl fatlaðra barna og ungmenna.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra auglýsir eftir einstaklingi
til að stýra sumar- og helgarstarfi félagsins í Reykjadal frá
byrjun árs 2017 til loka ágúst 2017. Um tímabundna ráðningu
er að ræða vegna fæðingarorlofs.
Í starfinu felst meðal annars:
Að hafa umsjón með helgarstarfi félagsins í Reykjadal en
boðið er upp á 6 helgar frá byrjun febrúar til loka mars.
Að hafa umsjón með sumarstarfi félagsins sumarið 2017. Í
því felst meðal annars, ráðningu starfsfólks, skipulag vakta,
röðun í hópa, launaskýrslugerð starfsmanna, undirbúa
staðinn fyrir sumarið o.fl.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur sumarbúðir í
Reykjadal. Árlega koma þangað um 300 börn og ungmenni.
Sumarbúðirnar hafa það að leiðarljósi að gefa þeim börnum
og ungmennum sem þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar
tækifæri til að komast í sumarbúðir líkt og ófatlaðir jafnaldrar
þeirra. Starfsemin hefst í lok maí og lýkur um miðjan ágúst en
starfsmenn eru um 50 talsins og vinna á tvískiptum vöktum.

Leitað er eftir umsækjanda með þekkingu og reynslu til að efla rannsóknir og kennslu í jarðefnafræði. Starfið er
tengt meistaranámi á sviði endurnýjanlegrar orku og deildin nýtur stuðnings Landsvirkjunar við að koma starfinu
á fót. Kennsla og rannsóknir á sviði jarðvísinda fara fram við Jarðvísindadeild og Jarðvísindastofnun Háskólans.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Doktorspróf í jarðefnafræði eða skyldum greinum
• Reynsla af rannsóknum á viðkomandi sérsviði
• Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2017, en gert er ráð fyrir að umsækjendur geti hafið störf
haustið 2017. Nánari upplýsingar veita forseti Jarðvísindadeildar, Magnús Tumi Guðmundsson,
mtg@hi.is, sími 525 5867 og Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður við Jarðvísindastofnun,
formaður faghóps í jarðefnafræði, sigrg@hi.is, sími 525 4497.
Jarðvísindadeild er ein sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Við deildina stunda rúmlega 200 nemendur nám í jarðfræði,
jarðeðlisfræði og jarðefnafræði, þar af eru framhaldsnemar um 70, bæði meistara- og doktorsnemar. Af 50 starfsmönnum
eru um 30 akademískir, bæði kennarar við Jarðvísindadeild og sérfræðingar á Jarðvísindastofnun. Stofnunin veitir ennfremur
norrænum styrkþegum, nýdoktorum og framhaldsnemum aðstöðu til náms og rannsókna. Jarðvísindastofnun hefur sterk
alþjóðleg tengsl og mörg rannsóknaverkefni eru unnin í víðtæku samstarfi vísindamanna hérlendis og erlendis.

Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

Um krefjandi og skemmtilegt starf er að ræða þar sem mikil
áhersla er lögð á öryggi gesta og að þeir njóti dvalarinnar
með fjölbreyttu og skemmtilegu starfi.
Reynsla og þekking á starfi með börnum og ungmennum
skiptir miklu máli.
Nánari upplýsingar um fyrirkomu gefur framkvæmdastjóri í
síma 535-0900. Umsóknarfrestur er til 5. desember.

Sérfræðingur á sviði
vatna- og straumfræði
Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Núp
· Starfsmaður í ræstingu í leikskólann
Rjúpnahæð

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í Hörðuvallaskóla
· Sérfræðingur í upplýsingaver Salaskóla
· Skólaliðar í Salaskóla
Velferðasvið

· Starfsmaður á hæfingarstöð 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.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í
vatna- og straumfræði í fullt starf á Úrvinnslu
og rannsóknarsviði. Í boði er spennandi,
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.
Á Úrvinnslu og rannsóknasviði Veðurstofu
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknarverkefni er tengjast veður- og loftslagsrannsóknum, jökla- og vatnafræði, haffræði, jarðskorpuhreyfingum, eldgosum og ofanflóðum.
Veðurstofa Íslands annast kerfisbundnar
vatnamælingar í ám, stöðuvötnum og grunnvatni, þ.m.t. mælingar á rennsli, vatnshæð,
vatnshita, aurburði og öðrum eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum vatns. Á sviðinu er
unnið að margvíslegum verkefnum er varða
vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð auk
þess sem unnið er að þróun flóðagreininga
og flóðaspáa. Unnið er að samþættingu ofangreindra líkana við veður-, jökla- og haflíkön
eftir því sem við á. Sömuleiðis eru stundaðar rannsóknir á grunnvatni og unnið að
kortlagningu vatnsauðlindarinnar.
Helstu verkefni
Sérfræðivinna við vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð, bæði hvað varðar
aðferðafræði, úrvinnslu og tengingu líkana
við aðrar afurðir. Vinna við tímaraðaúr vinnslu,
úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð.

Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna eftir
atvikum. Aðkoma að mótun stefnu í vatnafarsrannsóknum og -mælingum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði
raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla í vatna- og/eða straumfræðirannsóknum er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum
innan teymis og út á við
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ.á m. forritunarkunnátta
Góð tungumálafærni í íslensku og/eða
ensku nauðsynleg
Góð kunnátta í landupplýsingakerfum
(LUK) er kostur
Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með
15. desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
að sækja um starfið www.starfatorg.is
Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðan
leiki, framsækni og samvinna. Ráðningar
hjá stofnuninni munu taka mið af þessum
gildum.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135
manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk
þess starfa um 120 manns við athugana- og
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk
stofnunarinnar er öflun, varðveisla og
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar,
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum:
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Nánari upplýsingar um starfið veita
Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri
(jorunn@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson,
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma
522 6000.
www.vedur.is
522 6000
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GARÐABÆ

Álftanesskóli
• Stuðningsfulltrúi
Garðaskóli
• Grunnskólakennari
Sjálandsskóli
• Þroskaþjálfi

Viltu ganga til liðs
við Valitor?
Valitor leitar að öryggisstjóra (CSO)

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

Öryggisstjóri er ábyrgur fyrir umsjón alls aðgengis og öryggis hjá Valitor. Öryggisstjóri skal hafa frumkvæði í þróun allra þátta í upplýsingaöryggisstefnu (IS) og öryggisferlum fyrirtækisins og skal tryggja
að farið sé eftir ákvæðum PCI öryggisvottunar svo og þeim öryggisstöðlum er varða eftirlit, t.d. vegna
kortakerfa, sem krafist er. Öryggisstjóri skal einnig efla aðgerðir dótturfyrirtækja fyrirtækisins í upplýsingatækni og upplýsingaöryggi (IT/IS), þegar og ef þess er óskað, sem hluta af IT/IS stjórnuaraðgerðum
sem ná til allrar samstæðunnar.
Öryggisstjóri er ábyrgur gagnvart deildarstjóra áhættustýringar.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Mótun, rýni og rekstur á öllum stefnumálum
vegna öryggis og starfsferla
upplýsingaöryggiskerfa (ISMS)

// Háskólapróf sem nýtist í starfi

// Stjórna og aðstoða við framkvæmd á viðvarandi
öryggiseftirliti og vinna að stöðugum endurbótum
á upplýsingakerfum
// Tryggja samhæfni við allar viðeigandi innri og ytri
öryggiskröfur
// Tryggja að tekið sé mið af IT/IS öryggi í þróun/og
kaupferlum á upplýsingakerfum og tengdum
vörum og þjónustu
// Tryggja að IT/IS upplýsingatækni- og
upplýsingaöryggiskerfi hafi tilæk viðeigandi ferli
um endurreisn og endurheimtur (DR og BCP)
// Koma á fót og viðhalda ferlum til að tryggja að
allir notendur njóti þjálfunar í að hegða sér á
þann hátt að þeir uppfylli IT/IS öryggisábyrgð sína

// Fagleg vottun: Viðkomandi þarf að vera með
einhverja af eftirfarandi vottunum: CISSP, CISM,
CISA, ISA/QSA (PCI DSS), ISSAP eða sambærilegt
// Þekking og reynsla á sviði staðlanna PCI og ISO
27001:2013
// Mjög góð hæfni í skriflegum og munnlegum
samskiptum
// Hæfileiki til að starfa með góðum árangri án
eftirlits
// Viðkomandi þarf að sýna fram á reynslu í að
tryggja samhæfni við kröfur fyrirtækisins,
viðskiptavina og eftirlitsaðila
// Hæfileiki til að stjórna flóknum verkefnum og
samhæfa alla helstu hagsmunaaðila til að tryggja
samstarf þeirra til að ná fram æskilegri lausn mála
// Hæfileiki til að gera grein fyrir tæknilegu efni og
koma því á framfæri á öllum sviðum fyrirtækisins
þannig að það sé skiljanlegt og veki athygli

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember, 2016.
Nánari upplýsingar fást hjá Robert Gray, deildarstjóra áhættustýringar. Netfang: robertg@valitor.is, sími: 525 2000.
Umsækjendur skulu skila ferilskrá og kynningarbréfi á ensku þar sem greint er frá ástæðu umsóknarinnar
og hvers vegna þeir teljist hæfir til starfsins.

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.

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 Hveragerðisbær 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 sveitarfélögunum 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.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um starfið, kaup og kjör veita Guðlaug Hilmarsdóttir, gudlaug@arborg.is, sími 482-5000 og María Kristjánsdóttir, 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

—— RAFIÐNAÐARMAÐUR

VILT ÞÚ KOMA FÓLKI
Í SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?
Viltu vinna með okkur?

Við leitum að jákvæðu, útsjónarsömu og samskiptalipru fólki
í hóp skemmtilegra og hæfra félaga sem vinna sem teymi við
að veita viðskiptavinum Ljósleiðarans framúrskarandi þjónustu.
Þú kemur heimilum í hágæðasamband:
- mætir nýrri áskorun á hverjum degi
- setur upp ljósleiðarabox á heimilinu
- finnur bestu lagnaleiðir fyrir ljósleiðara og netlagnir
- virkjar þjónustu heimilis: net, sjónvarp og síma
- kemur öllum tækjum í gott samband
- og lýkur hverri heimsókn með ánægju
Auk þess að sinna alls kyns öðrum spennandi verkefnum.

Ljósleiðarinn býður upp á frábæra vinnuaðstöðu á Bæjarhálsi,
virka starfsþjálfun, gott mötuneyti og aðstöðu til líkamsræktar
í heimsklassa. Við erum með vel mótaða starfsmanna- og
jafnréttisstefnu og erum í fremstu röð hvað varðar öryggi,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
Við útvegum starfsmönnum allt sem þarf: bíl á vinnutíma, fatnað,
verkfæri, fartölvu, heimatengingu, farsíma og spjaldtölvu. Við
skipuleggjum allar þínar heimsóknir þannig að þú getur notið þess
að kynna viðskiptavinum nýjustu tækni í fjarskiptamálum og koma
þeim í snertingu við framtíðina.
Þú getur sótt um starfið á ráðningarsíðu okkar hér: starf.or.is/gagnaveitan/
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2016.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, ráðgjafi í
Starfsmannamálum í netfanginu starf@gagnaveita.is
Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun
jafnréttismála árið 2015.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA – 16-3466

Það er brjálað að gera hjá Ljósleiðaranum við að koma heimilum
á Eitt gíg netsamband og okkur vantar aðstoð. Við leitum því að
rafiðnaðarfólki til starfa við að afhenda viðskiptavinum okkar
Ljósleiðarann á 1000 megabita hraða.
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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.

t starf

Forstöðumaður Kötluseturs
- afleysing

Kötlusetur ses. auglýsir tímabundna stöðu forstöðumanns
setursins á árinu 2017.

BLÓMASKREYTIR ÓSKAST Í
BLÓMAVAL GRAFARHOLTI

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.

Viljum ráða blómaskreyti í fjölbreytt og skemmtilegt
starf í verslun Blómavals í Grafarholti.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið
störf sem fyrst. Vinnutími er virka daga 10-18 og helgavinna
skv. samkomulagi.

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 menningarstarfsemi.

Ábyrgðarsvið
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Umhirða blóma ásamt blómvanda- og skreytingagerð
• Vöruframsetningar og útstillingar
Hæfniskröfur
• Fagþekking eða haldgóð reynsla úr blómaverslun nauðsynleg
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Metnaður og rík þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta
Umsóknir sendast á netfangið atvinna@husa.is
Umsóknarfrestur er til 5. desember

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 stjórnarformanns í síma 8983340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Stjórn Kötluseturs

Jafnréttisstofa auglýsir
starf rekstrarstjóra
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra hjá Jafnréttisstofu. 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 skjalakerfum 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
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GOTT FÓLK
ÓSKAST
Kennslustjóri sérnáms - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Við leitum að öflugum
bókara til starfa.

Laust er til umsóknar starf kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum og heilsugæsluhluta kandídatsárs
hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða 50% starf sem veitist frá 1. janúar 2017 eða eftir
nánara samkomulagi. Til greina kemur að ráða viðkomandi í 50% starf heimilislæknis hjá Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins samhliða starfi kennslustjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
Umsjón með skipulagningu sérnáms í
heimilislækningum á landsvísu
Umsjón með skipulagningu heilsugæsluhluta
kandídatsárs fyrir Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins
Seta í nefndarstörfum sem tilheyra starfi
kennslustjóra
Leiðbeinandi lækna í sérnámi, kandídata og
læknanema
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og
umbótaverkefnum

Umsóknir sendist á hg@velafl.is
Umsóknarfrestur er til 28. nóv. 2016.

Hæfnikröfur
Þess er krafist að umsækjendur hafi sérfræðimenntun
í heimilislækningum, að þeir búi yfir mikilli
skipulagshæfni, séu sjálfstæðir í starfi og viðhafi
öguð vinnubrögð. Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum er skilyrði og reynsla af teymisvinnu er
æskileg. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu sem
leiðbeinandi sérnámslækna og af verklegri og bóklegri
kennslu læknanema. Reynsla af rannsóknarvinnu og
gæða- og umbótaverkefnum er kostur.

Nánari upplýsingar
Margrét Ólafía Tómasdóttir, s. 585-1800,
margret.olafia.tomasdottir@heilsugaeslan.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun,
læknisstörf, vísinda- og kennslustörf.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða
á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

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

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Hilton Reykjavík Spa leitar að snyrtifræðingi
Við óskum eftir öflugum liðsmanni í hópinn okkar á Hilton Reykjavík Spa.
Starfssvið
• Þjónusta við viðskiptavini snyrtistofu
• Snyrtimeðferðir
• Sala á vörum fyrirtækisins
• Afgreiðsla og móttaka viðskipta
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveinsmenntun á sviði snyrtifræði
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska og stundvísi
• Góð tungumálakunnátta
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður K. Guðmundsdóttir, deildarstjóri Hilton Reykjavík Spa, ragnheidurkg@icehotels.is
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Icelandair hótela, www.icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. desember.

Hilton Reykjavík Spa er hluti af
Icelandair hótelkeðjunni.
Hjá Icelandair hótelum starfar
úrvals hópur með sameiginleg
markmið þar sem borin er virðing
fyrir gestum og samstarfsmönnum.
Icelandair hótelin leggja áherslu á
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði
í starfi ásamt vilja til að takast á
við krefjandi verkefni.
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INNHEIMTA
& BÓKHALD

Lögfræðingur á skrifstofu
almanna- og réttaröryggis
Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða lögfræðing á skrifstofu almanna- og réttaröryggis.
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi lögfræðingi sem hefur áhuga á að starfa með öflugum
hópi starfsmanna að málum á sviði réttarvörslu. Í starfinu felst m.a. stefnumótun á málum
tengdum fullnustu refsinga og vopnamálum, samningu frumvarpa, reglugerða og reglna.
Starfið felur einnig í sér þátttöku í alþjóðlegri samvinnu á málefnasviði skrifstofunnar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða
meistaraprófi.
• A.m.k. þriggja ára starfsreynsla sem lögfræðingur.
• Þekking eða reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar kostur.
• Þekking eða reynsla af stefnumótun og gerð
lagafrumvarpa æskileg.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig
í ræðu og riti.
• Mjög góð þekking á ensku. Þekking á einu
Norðurlandamáli æskileg.
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til 5. desember 2016.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf,
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og

hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu ráðuneytisins:
www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/
Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir
mannauðsstjóri í síma 545 9000.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins við fjármálaráðherra.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um
auglýst starf. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn
til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

CenterHotels óskar eftir að ráða til sín starfsmann í
innheimtu og bókhald í 100% starf.
Starfið felst einkum í innheimtu, umsjón með útsendum
reikningum, afstemmningum og almennri bókhaldsvinnu.
Við leitum að starfsmanni með reynslu af sambærilegum
störfum. Góð íslensku og enskukunnátta er skilyrði og
einnig almenn tölvukunnátta. Unnið er í ÓPUSallt
bókhaldskerfi og Amadeus bókunarkerfi.
Umsóknir óskast sendar á jobs@centerhotels.is merkt
"Bókhald" fyrir 7. desember 2016.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

CenterHotels er fjölskyldurekin hótelkeðja í miðborg
Reykjavíkur sem leggur áherslu á góða þjónustu og leitar því
að starfsfólki sem hefur ríka þjónustulund og metnað til að
standa sig í starfi.

#CenterHotels #BorgarGisting #IHjartaBorgarinnar
www.centerhotels.is

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Forstöðumaður Þekkingarsetursins
Nýheima á Höfn í Hornafirði
Óskað er eftir öflugum aðila í starf forstöðumanns
Þekkingarsetursins Nýheima. Þekkingarsetrið er samfélag
fjölmargra stofnana sem starfa undir merki Nýheima.
Starfið er fjölþætt og heyrir undir stjórn setursins.
Meginmarkmið Þekkingarsetursins Nýheima er að stuðla
að auknu samstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana
og opinberra aðila með sérstaka áherslu á samþættingu
menningar, menntunar, nýsköpunar og rannsókna.

EFLA leitar að verkefnastjóra
Verkefnastjóri
Vegna góðrar verkefnastöðu og spennandi verkefna framundan leitar EFLA að öflugum
verkefnastjóra til starfa á verkefnastjórnunarsviði fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að hafa
víðtæka þekkingu á byggingum og byggingastarfsemi ásamt því að búa yfir mikilli reynslu af
verkefnastjórnun. Vottun sem verkefnastjóri er kostur.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði

• Framúrskarandi skipulags- og
samskiptahæfileikar

eða tæknifræði
• Reynsla af verkefnastjórnun

• Góð almenn tölvuþekking

Helstu ábyrgðarsvið:
• Að efla innra starf í Nýheimum og vera
talsmaður setursins
• Að vinna að stefnumótun og útfærslu á starfsemi þess
• Að styrkja tengsl við atvinnulíf og samfélag
• Að þróa samstarfsverkefni og styrkja tengsl við
innlenda og erlenda aðila
• Að afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum
og erlendum
• Að annast fjármál og rekstur setursins
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfileika
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku
og ensku

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 11. desember næstkomandi. Öllum umsóknum
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur
11. desember

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

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

Ennfremur er æskilegt að umsækjendur hafi:
• Reynslu af rannsóknastarfi
• Reynslu af verkefnastjórnun
• Reynslu af umsóknarskrifum í samkeppnissjóði
Búseta í Sveitarfélaginu Hornafirði er skilyrði
fyrir ráðningu
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember. n.k.
Ráðning frá 1. febrúar 2017. Með umsókn skal fylgja
kynnisbréf auk ferilskrár með yfirlit yfir námsferil og fyrri
störf. Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Nýheima”
og berast á rafrænu formi til formanns stjórnar Nýheima á
netfangið: eyjo@fas.is Öllum umsóknum verður svarað.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
Leikskólinn Hulduberg
auglýsir
lausar
stöður
– deildar
stjóri
og
Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
annað
starfsfólk
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
Auglýst
er eftir leikskólakennara
í stöðu deildarstjóra
og
nýta náttúruleg
gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
Jafnframt er auglýst
eftir almennu starfsfólki með
íþróttamiðstöðina
Lágafell.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
auglýsir
lausar stöður
menntun og reynslu

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
Auglýst
eru
laus
eftrfarandi
störf:
aldrinum
2-5sex
áradeilda
og eru
aldursblöndun
öllum
deildum.
Hulduberg
er
leikskóli
með umá 100
börn.
Áherslur
í
starfi
leikskólans
er
umhverfismennt
að njóta
Deildir
eru leikskólakennara
aldursblandaðar en mikið
samstarf erog
milli
•ogStaða
í deildarstjórn.
nýta náttúruleg
gæði.
deilda.
Leikskólinn
Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
Hæfnikröfur:
Áherslur
í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
íþróttamiðstöðina
Lágafell.
Leikskólakennaramenntun
og nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er stað
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
settur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafelli.
- Jákvæðni
og metnaður
Auglýst
eru laus eftrfarandi störf:
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum

Upplýsingar
um störfin veita skólastjórnendur,
í framkvæmd
• Staða
leikskólakennara
í deildarstjórn.
Þuríður
Stefánsdóttir
í síma 586 8170
Umsóknarfrestur
er til 5.desember og skal umsóknum
Hæfnikröfur:
• Staða matráðs (75% - 100% starf )
skilað
á netfangið hulduberg@mos.is ásamt upplýsingum
- Leikskólakennaramenntun
Hæfnikröfur:
um-menntun
ogí reynslu.
Góð hæfni
mannlegum samskiptum
-- Þekking
á gerð
matseðla og samsetningu fæðis fyrir
Jákvæðni
og metnaður
frá 18 mánaða
aldri
6 áratilsamkvæmt
viðmiðum
- börn
Lausnamiðuð
hugsun
ogtilfærni
að koma hugmyndum
Manneldisráðs.
í framkvæmd

Leikskólinn Hlíð – deildar
stjóri og annað starfsfólk

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
og vörustjórnun.
•- Færni
Staðasem
matráðs
75% og
- 100%
starf
)
nýtist í (starfi
reynsla
af störfum
íHæfnikröfur:
mötuneyti
Auglýst er eftir leikskólakennara í stöðu deildarstjóra
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir
börn
18 mánaða
aldrivið
til kjarasamning
6 ára samkvæmt
viðmiðum
Laun
erufrá
greidd
í samræmi
Sambands
Jafnframt
er auglýst eftir almennu starfsfólki með
Manneldisráðs.
íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
menntun og reynslu
- Frumkvæðni og skipulagshæfni
við innkaup
Umsóknarfrestur
er til 4. janúar 2014.
og vörustjórnun.
Hlíð
er um 80
barna
leikskóli,
staðsettur
umhverfi
Umsóknir
ásamt
upplýsingum
um
menntun
og/eða fyrri
- Færni
sem
nýtist
í starfi og
reynsla
afí friðsælu
störfum
með
um kring.
Hlið er „skóli á grænni
störf
skulu náttúru
berast áallt
netfangið
hulduberg@mos.is.
ífallega
mötuneyti

grein“ Áherslur í starf leikskólans eru vinátta, jákvæð
samskipti
skapandi
hugsun
Upplýsingar
um leikskólann
má
á heimasíðu
skólans
Laun eruog
greidd
í samræmi
viðfinna
kjarasamning
Sambands
www.hulduberg.is.
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Nánari upplýsingar
veitir
leikskólastjóri
Upplýsingar
um störfin
veita
skólastjóri,Þuríður Stefánsdóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Viktorsdóttir
Umsóknarfrestur
er til 4. íjanúar
2014.
Ragnheiður
Halldórsdóttir
síma Guðrún
566
7375
síma 5868170
og 8670727.
Umsóknir
ásamt
upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast
hulduberg@mos.is.
Umsóknarfrestur
er átilnetfangið
5.desember
og skal umsóknum skilað
Fólk af báðum
kynjum erásamt
hvatt til
að sækja umum
störfin.
á netfangið
hlid@mos.is
upplýsingum
menntun
ogUpplýsingar
reynslu. um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari
upplýsingar
veitirKÍleikskólastjóri
Þuríður
StefánsKjör
eru skv.
stéttarfélagi
og stéttarfélagi
STAMOS
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
síma
5868170
og 8670727.
Við
hvetjum
karla
jafnt sem konur til að sækja um störfin.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Verkefnastjóri Fab Lab
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Sauðárkrókur 201611/1527
201611/1526
Deildarstjóri í klíník
Háskóli Íslands, tannlæknadeild
Reykjavík
201611/1525
Sérfræðingur
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
201611/1524
Sérfræðingur
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
201611/1523
Skrifstofustjóri
Rannís, Norðurskautsvísindanefnd
Akureyri
201611/1522
Framhaldsskólakennari, eðlisfræði Kvennaskólinn í Reykjavík
Reykjavík
201611/1521
Sérnámsstaða heimilislækningar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
201611/1520
Starf kennslustjóra
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Reykjavík
201611/1519
Sérfræðingur á matssviði
Menntamálastofnun
Reykjavík
201611/1518
Sérfræðingur, bókhald og viðskipti Menntamálastofnun
Reykjavík
201611/1517
Sérfræðingur á matssviði
Menntamálastofnun
Reykjavík
201611/1516
Deildarstjóri
Alþingi, upplýsinga-/rannsóknaþjón.
Reykjavík
201611/1515
Sérfræðingur, mannauðsmál
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Reykjavík
201611/1514
Doktorsnemi
Háskóli Íslands, lyfjafræðideild
Reykjavík
Fagstjórar lækninga
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Höfuðborgarsv. 201611/1513
201611/1512
Fagstjóri hjúkrunar
Heilsugæslan Hamraborg
Kópavogur
201611/1511
Almennur læknir
Heilsugæslan Mjódd
Reykjavík
201611/1510
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Borgarnes
201611/1509
Sérfræðingur í umbótum
Útlendingastofnun
Reykjavík
201611/1508
Þjónustufulltrúi
Útlendingastofnun
Reykjavík
201611/1507
Lektor í jarðefnafræði
Háskóli Íslands, jarðvísindadeild
Reykjavík
201611/1506
Framhaldsskólakennari, spænska Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
201611/1505
Hugbúnaðarsérfræðingur
Vegagerðin, upplýsingatæknideild
Reykjavík
Deildarstjóri sjúkradeildar
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupsstað 201611/1504
201611/1503
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Akureyri
201611/1502
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Akureyri
201611/1501
Deildarstjóri
Landspítali, sýkla- og veirufræðideild Reykjavík
201611/1500
Starfsmaður í matsal
Landspítali
Reykjavík
201611/1499
Sjúkraliði
Landspítali, dag-/göngud. augnlækn. Reykjavík
201611/1498
Deildarlækir
Landspítali, Blóðbankinn
Reykjavík
201611/1497
Skurðhjúkrunarfræðingur
Landspítali, skurðstofur Hringbraut
Reykjavík
201611/1496
Flokksstjóri
Vegagerðin
Ólafsvík
Framhaldsskólakennarar
Verkmenntaskóli Austurlands
Neskaupsstað 201611/1495
201611/1494
Fulltrúi á skrifstofu
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
201611/1493
Sérfræðingur
Vinnueftirlitið, rannsóknar-/heilbrigðisd. Reykjavík
201611/1492
Lögfræðingur
Ferðamálastofa
Akureyri
201611/1491
Sérfræðingur
Ferðamálastofa
Reykjavík

Stofnað 1953

Hugbúnaðarmaður

Optima óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna starfi á hugbúnaðarsviði fyrirtækisins. Viðkomandi aðili mun koma inn í sterkan
hóp 10 starfsmanna á tæknisviði Optima.
Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf í síbreytilegu umhverfi þar sem tekist er á við fjölbreytt viðskiptatækifæri, flókin tæki og hugbúnað.
Starfið felur í sér námskeið bæði hér á landi sem og erlendis
Starfssvið:
• Þjónusta viðskiptavini með tæknileg vandamál.
• Uppsetning og rekstur á hugbúnaðarlausnum fyrirtækisins.
• Rekstur á tölvukerfi og aðstoð við starfsfólk.

• Önnur tilfallandi verkefni innan tæknisviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Lágmark 3 ára reynsla af rekstri tölvukerfa.

• Þekking á netþjónum, netkerfum og gagnagrunnum.
• Brennandi áhugi á hugbúnaði og tækni.
• Tölvunarfræði, kerfisfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Microsoft vottun er kostur.
• Góð enskukunnátta.

• Þjónustulund og jákvætt hugarfar.
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. Umsjón með starfinu hefur
Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: thag@optima.is
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Sérfræðingur

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða sambærilegum greinum. Meistarapróf æskilegt
l Þekking á gagnagrunnum og SQL fyrirspurnarmáli
l Þekking á hugbúnaðargerð
l Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku, bæði tal- og ritmál
l Þjónustulund, jákvætt viðmót og færni í samskiptum
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita
góða þjónustu

Vantar starfsmenn við eldsneytisáfyllingar
á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Sérfræðingur óskast í fullt starf hjá Rannís. Starfið felst í umsýslu samkeppnissjóða á vegum
Rannís, einkum Tækniþróunarsjóðs auk annarra verkefna s.s. þátttöku í uppbyggingu
upplýsingakerfis Rannís.

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Hreint sakavottorð er skilyrði
Upplýsingar veitir Helgi í netfanginu helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

Seltjarnarnesbær

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2016
Nánari upplýsingar er að finna á: www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/
Upplýsingar um starfið veita:
Sigurður Björnsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs
í síma 515 5801 eða netfanginu sigurdur.bjornsson@rannis.is.
Lýður Skúli Erlendsson, sérfræðingur á rannsókna- og nýsköpunarsviði,
í síma 515 5810 eða netfanginu lydur.skuli.erlendsson@rannis.is
Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins, menntunar og þróunar mannauðs ásamt menningar
og skapandi greina. Rannís stuðlar að þróun þekkingarsamfélagsins í gegnum rekstur samkeppnissjóða, aðstoð
og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og
þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs.

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir
starfsfólki í eftirtalin störf frá áramótum:
• Þroskaþjálfi, 75% starf.
• Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,
engda viðveru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk,
og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf
við skólann.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Leikskóli Seltjarnarness óskar eftir
starfsfólki í eftirtalin störf frá febrúar nk.:
• Þroskaþjálfi, fullt starf.
• Leikskólakennari, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 11. desember næstkomandi.

STAÐA ÞJÓÐGARÐSVARÐAR Á VESTURSVÆÐI
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

MEÐ STARFSSTÖÐ Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI ER LAUS TIL UMSÓKNAR
Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri
(samkvæmt lögum nr. 60/2016, með síðari breytingum og reglugerð nr. 608/2008).

HELSTU VERKEFNI:

HÆFNISKRÖFUR:

• Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
þjóðgarðsins.
• Umsjón með daglegum rekstri á rekstrarsvæðinu
og ábyrgð á að hann sé innan heimilda.
• Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða.
• Samskipti við hagsmunaaðila.
• Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa
á nærsvæði við Kirkjubæjarklaustur.
• Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu
og fræðslu.
• Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
• Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir
vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af umhverfismálum
og náttúruvernd.
• Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
• Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
• Þekking og/eða reynsla af fræðslu til mismunandi
hópa. Þekking á náttúrutúlkun og landvörslu
er kostur.
• Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna
er kostur.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari
tungumálakunnátta er kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 5. desember nk.

PORT hönnun

Upplýsingar um starfið veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
thordur@vjp.is eða í síma 575 8400.

seltjarnarnes.is

Starfsmaður
á lager
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í
Reykjavík. Umsækjandi þarf að vera vandvirk/ur í vinnubrögðum og ábyrgðarfull/ur í
garð viðskiptavina okkar. Rétt manneskja fær
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan þátt
í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins.
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.00.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Góð tölvukunnátta
Vandvirk vinnubrögð
Ábyrgðarfull/ur
Bílpróf
Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 4. desember.
Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is
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Teymisstjóri og stuðningsfulltrúi óskast

NPA

Teymisstjóri

aðstoðarkona
Ung kona með hreyfihömlun og samþætta sjón og heyrnar
skerðingu leitar að sjálfstæðum og drífandi aðstoðar
konum á sveigjanlegar vaktir, á öllum tímum sólarhringsins.
Starfið felst í aðstoð við allar hversdagslegar athafnir svo
sem persónulegri hirðu, hreinlæti, matreiðslu, háskólanámi
og félagsstörfum, svo ekki sé minnst á allt það óvænta í
lífinu. Í boði eru bæði fullt starf og hlutastörf.
Starfið krefst samviskusemi, vandvirkni, stundvísi, áreiðan
leika og færni í mannlegum samskiptum, auk frumkvæðis
og sjálfstæðra vinnubragða. Góð almenn menntun, og
almenn tölvuþekking er mikill kostur og bílpróf og góð tök
á annað hvort íslensku eða ensku eru skilyrði. Samskipta
leiðir verða kenndar á vinnustað auk þess sem starfsfólki
standa táknmálsnámskeið til boða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi NPAmiðstöðvar við
Eflingu stéttarfélag (sjá www.npa.is).
Áhugasömum er bent á að hafa samband við gegnum
netfangið: snaedis8@gmail.com.

STÖRF HJÁ VINNUEFTIRLITINU

SÉRFRÆÐINGUR Í RANNSÓKNAROG HEILBRIGÐISDEILD
VINNUEFTIRLITSINS

Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í rannsóknar- og
heilbrigðisdeild til að starfa við rannsóknir.
Helstu verkefni eru rannsóknir á sviði vinnuverndar m.a.
með áherslu á skipulags- og félagslega þætti
vinnuverndar, þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar og
stuðningur við eftirlit.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rannsóknum
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna
• Færni í framsetningu upplýsingaefnis
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt
Nánari upplýsingar á vef Vinnueftirlitsins
www.vinnueftirlit.is.

FRUMKVÆÐI • FORVARNIR • FAGMENNSKA

Sæbraut er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 20-40 ára. Þjónustan miðar að því að efla færni, sjálfstæði
og auka lífsgæði íbúa. Öll skipulagning á starfsemi heimilisins er í miklu breytingaferli. Mikið kapp er lagt á að
auka gæði þjónustu og öryggis.
Óskað er eftir háskólamenntuðum einstaklingi til starfa á Sæbraut. Um vaktavinnu er að ræða og starfshlutfall
er 100% eða eftir samkomulagi.

Verkefni og ábyrgð
Hvatning og stuðningur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni.
Leiðsögn og aðstoð við athafnir daglegs lífs.
Aðstoð við almenn heimilisstörf, svo sem þrif og matseld.
Þátttaka í sköpun og þróun nýrra tækifæra með íbúum.
Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd þjónustu.
Gerir einstaklingsáætlanir með íbúum og stjórnendateymi og fylgir þeim eftir.
Hefur samvinnu við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila íbúa.
Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.
Ber ábyrgð á daglegu skipulagi í samráði við forstöðumann.
Tekur þátt í virku þróunarstarfi ásamt forstöðumanni og félagsþjónustu Seltjarnarness.

Hæfniskröfur
Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda.
Reynsla af því að vinna með fólki með fötlun, hegðunarvanda eða geðrænan vanda eftirsóknarverð
en ekki skilyrði.
Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði.
Umhyggja, þolinmæði og góð samskiptahæfni.
Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi.
Góð íslenskukunnátta.

Stuðningsfulltrúi
Óskað er eftir stuðningsfulltrúa til starfa á heimili fyrir fatlað fólk á Sæbraut. Um vaktavinnu er að ræða og
starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Verkefni og ábyrgð
Hvetur og styður þjónustunotendur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni.
Leiðbeinir þjónustunotendum og aðstoðar þá við athafnir daglegs lífs, heimilishald og dagleg störf varðandi
húshald eftir því sem við á og þörf krefur.
Sinnir umönnun og er vakandi yfir andlegri og líkamlegri líðan þjónustunotenda og aðstoðar þá varðandi
félagslega og heilsufarslega þætti.

Hæfniskröfur
Góð almenn menntun.
Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé
upplýsinga af sakaskrá. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfin.
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.
Nánari upplýsingar veita Jóhanna Ó Ásgerðardóttir forstöðumaður (johannao@grunnskoli.is)
og Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri (snorri@seltjarnarnes.is)
Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember n.k.

seltjarnarnes.is

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

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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Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Við hjá Æfingastöðinni leitum að aðstoðarmanni sjúkraþjálfara í 100% starf frá 1. febrúar 2017. Starfið
felur í sér aðstoð við þjálfun en meirihluti skjólstæðinga eru börn á öllum aldri. Einnig felst starfið í allri
almennri aðstoð við skjólstæðinga og þrifum í þjálfunarrými. Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu eða
áhuga á starfi með börnum og menntun í íþróttafræðum er kostur. Óskað er eftir öflugum, jákvæðum
starfsmanni sem er góður í mannlegum samskiptum og samvinnu.
Hlutverk Æfingastöðvarinnar er að efla börn og ungmenni með skerta færni og stuðla að virkri
þátttöku þeirra í samfélaginu. Unnið er eftir hugmyndafræði um fjölskyldumiðaða þjónustu.

Æfingastöðin er sjálfstæð heilbrigðisstofnun, rekin af Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra sjá nánar á
www.aefingastodin.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Guðmundsdóttir yfirsjúkraþjálfari í síma 535-0900.
Áhugasamir sendi starfsumsókn (sjá www.slf.is) á asa@slf.is.

Verkefnastjóri - Almenningsíþróttasvið ÍSÍ
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) óskar eftir að ráða
verkefnastjóra á Almenningsíþróttasvið ÍSÍ.
Starfssvið:
• Almenn verkefni á Almenningsíþróttasviði ÍSÍ
• Vinna við heimasíður og samfélagsmiðla
almenningsíþróttaverkefna
• Aðkoma að gerð frétta- og fræðsluefnis
• Önnur tilfallandi verkefni
• Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Almenningsíþróttasviðs ÍSÍ.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða starfsreynsla sem nýst getur í starfinu.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
• Góð tölvukunnátta.
• Mikill áhugi á heilsueflingu og hreyfingu.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu ÍSÍ, Íþróttamiðstöðinni
Laugardal, 104 Reykjavík eða á netfangið isi@isi.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2016.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu ÍSÍ í síma 514 4000.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands er æðsti aðili hinnar frjálsu
íþróttastarfsemi á Íslandi með um 287.000 félagsaðildir og 124.000
iðkendur.
Hátterí 1.000
starfseiningar
ÍSÍ 140
þ.e.börn
32 sérsamHulduberg
sex deilda
leikskóli.eru
Þarinnan
eru um
á
bönd,
25 íþróttahéruð,
og ungmennafélög
og rúmlega
aldrinum
2-5 ára og 450
eru íþróttaaldursblöndun
á öllum deildum.
400
deildir íþeirra.
Starfsemi ÍSÍ
í þrjú svið;og
AlmenningsÁherslur
starfi leikskólans
erskiptist
umhverfismennt
að njóta
íþróttasvið,
Afreks- oggæði.
Ólympíusvið og Þróunar- og fræðslusvið. ÍSÍ
og nýta náttúruleg
er aðili að Alþjóðaólympíunefndinni (IOC).

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
framkvæmd
Máíbjóða
þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi.

Lágafellsskóli
Mosfellsbæ
Leikskólinn Hulduberg
í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður

FRAMTÍÐARSTARF Í BÚVÖRUDEILD
SS Á FOSSHÁLSI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni til framtíðarstarfa í búvörudeild félagsins
Sláturfélag
að starfsmanni
til framtíðarstarfa
í búvörudeild
á Fosshálsi Suðurlands
í Reykjavík. leitar
Við leitum
að kraftmiklum,
jákvæðum og
reyklausum félagsins á
Fosshálsi
í Reykjavík.
Við leitum
að kraftmiklum,
og reyklausum einstaklingi
einstaklingi
til að bætast
í öflugan
hóp SS fólks ájákvæðum
góðum vinnustað.
til að bætast í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað.
STARFSLÝSING
• Starfið felur að mestu í sér reikningagerð en einnig
aðstoð við tollskýrslugerð, innheimtu reikninga,
tiltekt og afgreiðslu pantana ásamt fleiri spennandi
verkefnum í lifandi og skemmtilegri deild.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 5. desember nk.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Tölvu- og ritfærni
• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

Frekari upplýsingar um starfið gefur
Elías Hartmann í síma 5756005.

Sláturfélag Suðurlands er 109 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki í eigu
búvöruframleiðanda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar
þess eru í Reykjavík og þar er auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. Á Hvolsvelli
er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi og vörudreifingu kjötvara.
Á Selfossi rekur félagið sláturhús ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is
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Hulduberg
er staðsettur
við Lágafellsskóla
og
Laus störf:
Manneldisráðs.Lágafell.
íþróttamiðstöðina
Stærðfræði – og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
Staða
skólans
ogmatreiðslumanns
vörustjórnun.
Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
Skólaliðastaða
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti

• Staða
leikskólakennara
deildarstjórn.
Nánari
upplýsingar
um störfin máí finna
á vefsíðu skólans
www.lagafellsskoli.is
og á heimasíðu
Mosfellsbæjar
Hæfnikröfur:
Laun
eru greidd í samræmi
við kjarasamning
Sambands
www.mos.is
- Leikskólakennaramenntun
íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
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Upplýsingar
um leikskólann
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• Staða matráðs
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Upplýsingar
veitir
Jóhanna
skólastjóriskólans
í síma
www.hulduberg.is.
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9200/896
8230.
Umsóknir
með
upplýsingum
um menntun,
Hæfnikröfur:
Nánari upplýsingar
veitir leikskólastjóri
ÞuríðuráStefánsstarfsreynslu
umsagnaraðila
sendist rafrænt
- Þekking áog
gerð
matseðla og samsetningu
fæðisnetfangið
fyrir
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
johannam@lagafellsskoli.is
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
síma 5868170 og 8670727.
Manneldisráðs.

Við- hvetjum
fólk og
af báðum
kynjum til
sækja um.
Frumkvæðni
skipulagshæfni
viðað
innkaup

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

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

Ráðgjafar
okkar búa
Upplýsingar um leikskólann
má finna á heimasíðu
skólans
www.hulduberg.is.
yfir víðtækri þekkingu
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsá atvinnulífinu
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri
Guðrún Viktorsdóttir
síma 5868170 og 8670727. og veita trausta og
persónu
legaumráðgjöf.
Fólk af báðum kynjum er hvatt
til að sækja
störfin.

www.capacent.is
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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

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.
Hæfniskröfur:

Önnur mikilvæg verkefni:

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 Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•

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

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

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

RÁÐNINGAR

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.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

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

www.talent.is | talent@talent.is

bryndis@talent.is

Organisti / Tónlistarstjóri

Mannréttindaskrifstofa

Sérfræðingur á sviði innflytjendamála/fræðslufulltrúi
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.
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.

Sóknarnefndir Brautarholts- og Reynivallasókna
auglýsa eftir organista/tónlistarstjóra í 30% fasta stöðu
við Reynivallaprestakall frá 1. janúar 2017.
Leitað er eftir einstaklingi sem:
•
Er tilbúinn til að byggja upp kórstarf í sóknunum
•
Hefur metnað fyrir tónlistarþætti helgihaldsins
•
Er tilbúinn í gott samstarf við sóknarprest
prestakallsins
Laun skv. kjarasamningi organista hjá FÍH og launanefndar
Þjóðkirkjunnar. Umsóknir skulu sendar rafrænt til:
bjorn@brautarholt.is.
Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k.
Allar upplýsingar um starfið gefa formenn
sóknarnefndanna sem ráða munu í starfið:
Björn Jónsson formaður Brautarholtssóknar,
bjorn@brautarholt.is s: 892 3042

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

Sigríður Klara Árnadóttir formaður Reynivallasóknar,
sigridur@kjos.is s: 841 0013

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

Einnig er hægt að hafa samband við sóknarprest sr.
Örnu Grétarsdóttur, arna.gretarsdottir@kirkjan.is

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

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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

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

20411 - Vefgátt um þróunarmál

Höfum til leigu 2 til 3 vinnustöðvar í opnu eða lokuðu
umhverfi í bjartri og velbúninni teiknistofu í miðborginni.
Upplýsingar í síma 893 5435.

Útboð AS5-01
Fitjar – Ásbrú
33 kV jarðstrengur
Jarðvinna og lagning

Við leitum að

SÉRFRÆÐING Á
UPPGJÖRSSVIÐ
Fjárstoð leitar að einstakling sem er að ljúka, eða hefur
nýlega lokið námi í viðskiptafræði og hefur áhuga á að
leitum
að árum.
bæta við reynslu Við
og menntun
á næstu

SVIÐSSTJÓRA
BÓKHALDSSVIÐS
Helstu verkefni

Uppgjörssvið Fjárstoðar annast margskonar verkefni fyrir
fjölbreyttan hóp viðskiptavina.
bókhaldssviði Fjárstoðar
starfa 7 öflugir bókarar sem
•Á Ársreikningagerð
og milliuppgjör
bókhald fyrir
fyrirtækja
af ýmsum stærðum
•annast
Skattframtöl
félög og
ogstofnana
einstaklinga
gerðum. Við leitum
að leiðtoga
fyrir þennan
góða hóp.
•ogÁætlanagerð,
samrunar,
ýmis verkefni
tengd
virðisaukaskatti og skattamálum
verkefni
•Helstu
Afstemmingar
bókhalds til endurskoðunar
 Verkefnastjórnun á bókhaldssviði
• Samskipti við viðskiptavini, uppgjörsaðila
 Þjálfun og leiðsögn starfsmanna
endurskoðendur
og Innleiðing
og endurbætur á ferlum

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í
útboðsgögnum AS5-01 sem bera heitið Fitjar - Ásbrú, 33 kV
jarðstrengur, jarðvinna og lagning.
Verkið felst í jarðvinnu og útdrætti um 2,5 km langs 33 kV
jarðstrengs, sem samanstendur af þremur einleiðurum, frá
tengivirki við Fitjar í Reykjanesbæ að tengivirki við Ásbrú á
Miðnesheiði. Leggja skal ljósleiðara með jarðstrengnum.
Helstu magntölur eru:
•
•
•
•
•
•

Slóðagerð ------------------------------------- 750 m
Losun klappar ------------------------------ 2.040 m
Gröftur og söndun ------------------------- 2.400 m
Sérunninn strengjasandur --------------- 2.400 m
Útdráttur strengs og
ljósleiðara í skurð og í rör ---------------- 2.440 m
Frágangur yfirborðs ----------------------- 2.400 m

 Gæðastjórnun á bókhaldssviði

Hæfniskröfur
 Úrlausn sérhæfðari verkefna fyrir viðskiptavini
• Háskólamenntun
sem nýtist íuppgjörsaðila
starfi
Samskipti við viðskiptavini,
og
• Skipulagshæfileikar
og
lipurð
í mannlegum samskiptum
endurskoðendur
• Góð þekking á Excel og upplýsingatækni
•Hæfniskröfur
Drifkraftur og skapandi hugsun
Háskólamenntun
nýtist í starfi
• Sjálfstæð
og vönduðsem
vinnubrögð
 Skipulagshæfileikar og lipurð í mannlegum

samskiptum
Fjárstoð
er alhliða þjónustufyrirtæki á fjár¬málasviði og

Drifkraftur
skapandiÞekking
hugsun – Þjónusta – Þægindi.
við störfum eftirog
gildunum
 Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 4. des 2016.

Umsóknarfrestur er til 23. mars. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á umsokn@fjarstod.is.

Sími556-6000
556-6000
Sími
fjarstod@fjarstod.is
fjarstod@fjarstod.is
www.fjarstod.is
www.fjarstod.is

Ertu að leita
að talent?
Við finnum
starfsmanninn fyrir þig

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

Um er að ræða tilraunaverkefni til eins árs, með
áskilnaði um framlengingar um tvisvar sinnum eitt ár.
Allar nánari upplýsingar um verkefnið má finna í
gögnum frá Ríkiskaupum.
Áhugasamir sendi beiðni á netfangið
utbod@rikiskaup.is, merkt “20411 Vefgátt um
þróunarmál” og fá í kjölfarið afhent gögn er málið
varða. Skilafrestur þátttökutilkynninga er
9. desember 2016 kl. 11:00.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Delta e-sourcing,
frá og með miðvikudeginum 30. nóvember næstkomandi, sjá
nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is.
Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14, þriðjudaginn 20. desember.
Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

SKIPULAGSMÁL
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar vegna vatnsverndarmarka.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann
23.11.2016 tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013-2025 vegna vatnsverndarmarka til
samræmis við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og
auglýst skv. 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Í breytingartillögunni felst að brunnsvæði við Straumsel er
fellt út og því færast mörk vatnsverndar til suðurs sem
nemur áhrifassvæðis þess. Einnig verða breytingar á
brunnsvæði í Mygludölum.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Undirhlíða vegna Sandskeiðslínu 1.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann
23. 11.2016 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Undirhlíða vegna Sandskeiðslínu 1 í samræmi við 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í fjölgun háspennulína úr einni í þrjár og
færsla á helgunarmörkum til norðurs til samræmis við
gildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025. Breytt
verður afmörkun vatnsverndar og einnig hverfisverndar til
samræmis við aðalskipulag Hafnarfjarðar.

lind@talent.is

Tilgangurinn með ferlinu er m.a. að auka umfjöllun
frjálsra íslenskra fjölmiðla um þennan málaflokk.

Mikið er um þveranir á lögnum og götum á lagnaleiðinni.
Skurðum og tengiholum skal lokað fyrir 21. júní 2017 en verkinu skal að fullu lokið 31. júlí 2017.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@fjarstod.is
Fjárstoð ehf.
Fjárstoð ehf.
Smáratorgi
3
Smáratorgi 3
201
Kópavogur
201 Kópavogur

Ríkiskaup, fyrir hönd utanríkisráðuneytisins, óska eftir
hæfum aðilum til þátttöku í auglýstu ferli er varðar
vefgátt um þróunarmál, sérstaka fjölmiðlaumfjöllun
um málefni sem tengjast alþjóðlegri þróunarsamvinnu
og mannúðarmálum, í gegnum vefrænan fjölmiðil.
Ekki er um formlegt útboð að ræða.

Skipulagstillögurnar ásamt umhverfisskýrslum verða til
sýnis hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu á Norðurhellu 2
og í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar Strandgötu 6, frá 29.
nóvember - 10. desember 2017. Einnig er hægt að skoða
tillögurnar á hafnarfjordur.is. Þeim sem telja sig
hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytingarnar og skal þeim skilað
skriflega eigi síðar en 10. janúar 2017 til umhverfis- og
skipulagsþjónustu eða á netfangið berglindg@hafnarfjordur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingarnar innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.
Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

585 5500

Þrjár tillögur að breytingum
á deiliskipulagi:
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr.
123/2010 eftirtaldar þrjár tillögur að breytingum á deiliskipulagi:

Snæfríðargata 2-8
Tillagan gerir ráð fyrir að húsagerð breytist úr R2-n í R1-n. Breytingin felur í
sér að í stað tveggja hæða raðhúsa komi einnar hæðar raðhús á lóðina.

Vogatunga 56-60 og Laxatunga 102-114

Tillagan gerir ráð fyrir því að í stað tveggja hæða raðhúsa R-IID á lóðum
að Laxatungu 102-114 komi einnar hæðar raðhús R-ID. Á lóðunum að
Vogatungu 56-60 verða heimilað að reisa tveggja hæða raðhús R-IID í stað
eins hæðar raðhúsa R-ID. Byggingarreitur er stækkaður til norðurs og suðurs
um 2 metra og um 2.5 metra til austurs og vesturs. Samanlögð stækkun
er 550 fm.

Miðsvæði, Gerplustræti 14, Helgafellsskóli
Um er að ræða deiliskipulagsbreytingu á lóðinni að Gerplustræti 14, grunn- og
leikskólalóð, einnig merkt S-I-III-B í deiliskipulagi. Breytingin felur í sér
að felldur er út byggingarreitur fyrir einnar hæðar færanlega
kennslustofu á austurhluta lóðarinnar, merkt S-I-C. Einnig er felld
út aðkoma að kennslustofunum ásamt 12 bifreiðastæðum. Bundinni
byggingarlínu er breytt í hefðbundna byggingarlínu á vesturhlið reits og
á norðurhlið er bundin byggingarlína framlengd eftir allri hliðinni.
Samhliða því er kennileiti fært austar á byggingarreit og verður einnar
hæðar séð frá Gerplustræti. Við bætist byggingarreitur að bílastæðum
neðanjarðar fyrir tæknirými. Byggingarreitur skólans merktur S-I-II-B er
stækkaður úr 7.152 fm. í 11.600 fm. Leyfilegt nýtingarhlutfall verður
0.6. Leyfilegt verður að staðsetja færanlegar kennslustofur innan
byggingarreits. Samsíða bílastæðum á norðurhlið lóðar við Gerplustræti er
fækkað úr 25 í 21, þar af tvö fyrir hreyfihamlaða og eitt sleppistæði.
Stæðum á vesturhlið lóðar fjölgar úr 8 í 18 stæði. Lóðarmörk eru stækkuð til
austurs og bílastæðum breytt úr samsíða stæðum í skásett stæði og fjölda
þeirra breytt úr 14 í 26, þar af 4 stæði fyrir hreyfihamlaða. Samhliða þessum
breytingum færast gangstétt og gróðurbelti vestar og götu er breytt í
einstefnugötu. Gert er ráð fyrir nýju bílastæði á suðurhluta lóðar við
Vefarastræti með 29 bílastæðum, þar af tvö stæði fyrir hreyfihamlaða, þar eru
einnig þrjú rútustæði, gert er ráð fyrir aðkomu stærri bíla á því
stæði. Í greinargerð núverandi deiliskipulags er gert ráð fyrir 80
stæðum en verður eftir breytingu 97 innan lóðar, almennum stæðum í
hverfinu er voru utan skólalóðar fækkar um 19.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2, frá 25. nóvember 2016 til og með 6.janúar 2017, svo að þeir
sem þess óska geti kynnt sér þær og gert við þær
athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu
Mosfellsbæjar á slóðinni:
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í
tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 6. janúar 2017.
25. nóvember 2016,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is
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Ein vinsælasta ballettsýning allra tíma

Hnotubrjóturinn

St. Petersburg Festival Ballet
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hátíðarballettinn frá Pétursborg snýr aftur og flytur eina fegurstu
perlu dansbókmenntanna í viðhafnarbúningi ásamt Sinfóníuhljómsveit
Íslands í Eldborg. Í ár mun dansflokkurinn einnig sýna í Hofi á Akureyri
ásamt Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þann 22. nóvember.

Eldborg
24. nóvember kl. 19:30
25. nóvember kl. 19:30
26. nóvember kl. 13:00 & 17:00
Miðasala í síma 528 5050, á harpa.is og tix.is
www.harpa.is/hbr

Brandenburg | sía

Börn 12 ára og yngri fá 50% afslátt af miðaverði

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 26. nóvember 2016
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Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Sala fasteigna frá

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.

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Grænlandsleið 14, 113 Reykjavík

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

O PI Ð
HÚS

Fjöldi hæfra umsækjenda

Vinnusparnaður

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

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

Markviss leit

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Samtals 234,2 fm íbúð á tveimur hæðum. Íbúðarrýjmi er skráð 195,4
fm og bílskúr 38,8 fm bílskúr. Stórar svalir og glæsilegt útsýni. Flísar
á gólfum. Stórar stofur. Tvö góð svefnherbergi. Innangegnt í bílskúr í
gegnum þvottahús. Gengið úr stofu út á stórar þaksvalir með heitum
potti og skjólgirðingum. Innsta hús í botnlangagötu. Mikið útsýni.
Laus við kaupsamning. Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45.
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Gunnari J. Gunnarssyni lg. fast.
sala s: 695-2525 og Hilmari Þ. Hafsteinssyni lg. fast.sala s: 824-9098.
V. 59,9 m.

Reynsla og þekking

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.

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

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

Álfaskeið 127, 220 Hafnarfjörður

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

O PI Ð
HÚS

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

Hjarðarhagi 26

Nesvegur 63

Básbryggja 31, 110 Reykjavík

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG

laugardaginn 26.nóv. kl.13:30-14:00
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is
Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Mjög vel skipulögð 98,5 fm 4ra herb.
íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað
Eignin getur losnað fljótlega
Eldhús og allir skápar endurnýjaðir
3 rúmgóð herbergi - Sérinngangur
Eignin getur losnað fljótlega
Verð:

42,9 millj.

Heildareignin er samtals 385,6 fm. Þrjár íbúðir með sérinngang í
tveimur samþykktum einingum sem seljast saman. Útbúin hefur
verið aukaíbúð með stærri eigninni. Húsið er á tveimur hæðum
og var upphaflega einbýlishús. Hluti bílskúrs nýtist sem íbúðarrými. Skipulag er ekki í samræmi við teikningar. Eignin er laus við
kaupsamning. Eignina þarf að skoða vel með fagmönnum. Opið hús
mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45. Einnig er hægt að bóka skoðun
hjá: Hilmari Þ. Hafsteinssyni lg. fast.sala s: 824-9098 og G. Andra
Guðlaugssyni lg. fast.sala s: 662-2705, andri@eignamidlun.is. V. 78 m.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 27.nóv. kl: 14:00-14:45
Rúmgóð og mikið endurnýjuð
122 fm 5 herbergja

O PI Ð
HÚS

Frábær staðsetning
Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

3-4 svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð:

51,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

232,6 fm raðhús á þremur hæðum með lítilli aukaíbúð á neðstu
hæð (ósamþykktri). Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Sjávarsýn. Eignin
þarfnast viðhalds að utan og innan. Laus við kaupsamning. Opið hús
mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45. Einnig er hægt að bóka skoðun hjá:
Reyni Björnssyni lg. fast.sala s: 895-8321, reynir@eignamidlun.is og
Brynjari Þ. Sumarliðasyni aðstoðarm. fast.sala s: 896-11686.
V. 57,9 m.

Klapparstígur 13, 101 Reykjavík
O PI Ð
HÚS

Sólvallagata 82

Seilugrandi 9

OPIÐ HÚS

mánudaginn 28.nóv. kl.17:30-18:00
Nánari upplýsingar veita

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími:

899 5856
gunnar@miklaborg.is
Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð íbúð á
2. hæð við Sólvallagötu 82
113 fm, 4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt
er í skóla, alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf miðbæjarins

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð:

48,4 millj.

OPIÐ HÚS

laugardaginn 26.nóv. kl.13:00-13:30

1.hæð
með sérafnotarétti

Falleg 2ja herbergja endaíbúð
Sýni samdægurs
Fyrsta hæð / Sérafnotaréttur út úr stofu
Vestur pallur / Geymsla í sameign

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Sameiginleg lóð með leiktækjum með
Rekagranda 2-10 og Seilugranda 1-9
Vinsæl staðsetning
Verð:

29,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
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- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

2ja - 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, stofu og risloft. Útgangur á svalir út eldhúsi. Eignin
þarfnast viðhalds að innan. Góð staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.
Verð 34,9 millj. Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45.
Sala fasteigna frá
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Guðlaugi I. Guðlaugssyni lg. fast.
sala s: 864-5464 og G. Andra Guðlaugssyni lg. fast.sala s: 662-2705.
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IR
5 ÍBÚÐ
EF T I R

3 ÍBÚÐIR
EFTIR

SKYGGNISBRAUT 26-28 OG SKYGGNISBRAUT 30
OPIÐ HÚS UM HELGINA LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL. 15:00 – 15:30
Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg. fast. S 693-3356 kynna til sölu og sýnis Skyggnisbraut 26-28
og Skyggnisbraut 30.
Opið hús um helgina laugardag og sunnudag frá kl. 15.00 til 15.30,
en svo er líka hægt að hringja í Heiðar á öðrum tímum og hann kemur og sýnir áhugasömum.

OPIÐ
HÚS

Skyggnisbraut 26-30 er efst og innst í Úlfarsárdal í jaðri Úlfarsfells og er á glæsilegum útsýnisstað í jaðri
hverfisins. Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi borgarinnar. Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin.
Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og
íþróttafélaginu Fram.

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar og eru til afhendingar strax, með gólfefnum og uppþvottarvél og fl.
Í Skyggnisbraut 26-28 eru fimm 3ja herbergja íbúðir eftir, verð frá 37,9 milj.
Í Skyggnisbraut 30 eru þrjár 3ja herbergja íbúðir eftir, verð frá 37,9 milj.

Þessar íbúðir verða til sýnis laugardag og sunnudag frá kl 15.00 til 15.30 laugardag og sunnudag
og svo eftir nánara samkomulagi.
Uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s. 693-3356 eða á heidar@valholl.is

Bárður Ingólfur Geir
Tryggvason
Gissurarson
896 5221
896 5222

Heiðar
Friðjónsson
693 3356

Valhöll fasteignasala
Erlendur
Margrét
Síðumúla
27
Davíðsson
Sigurgeirsdóttir
897
0199588-4477
588 4477
Sími:

588
4477
SPENNANDI EIGN TIL LEIGU EÐA SÖLU / STAPABRAUT 1

Síðumúla 27 · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum
-það ber árangur!

Um er að ræða 1.289m2 hús sem byggt var árið 1999 og skiptist í tvo stóra sali með mikilli lofthæð, flísalagða forstofu,
flísalagt eldhús með innréttingu, skrifstofurými, þrjú baðherbergi og háaloft sem er yfir hluta eignarinnar.
Hiti er í öllum gólfum eignarinnar. // Fimm stórar innkeyrsluhurðir eru í eignina og þrjár inngöngu hurðir.
Möguleiki á að skitpa eigninni upp í smærri bil. // Stórt og gott malbikað plan er við eignina.
Húsið stendur á 6.588m2 lóð og er staðsett alveg við Reykjanesbraut. 0,4 % nýting á byggingarrétt lóðar.

Nánari upplýsingar um
eignina veitir Magnús
í síma 823-7409

Nútím
fasteig
reynslu

Núpalind 4
201 Kópavogur

Opið hús mánudaginn
28. nóv. kl. 17:30 - 18:00
Opið
Hús

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Senter
RE/MAX SENTER KYNNIR:

Glæsilega, rúmgóða og bjarta 4ra herbergja íbúð í einkasölu.
Eignin er á 3ju hæð við Núpalind 4 í Lindarhverfi. Húsið telur
3 til 4 hæðir og er þessi eign ekki með íbúð fyrir ofan sig að
stórum hluta. Stutt í skóla, verslunarkjarna og aðra þjónustu.
Stæði í bílageymslu fylgir.

Verð: 44.900.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Engjavellir 3

221 Hafnarfjörður
Stór og falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 136.7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 36.100.000

Stærð: 94,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 30.850.000

Norðubakki 5b
Senter

220 Hafnarfjörður
3ja herb. íbúð við Norðurbakka

Opið
Hús

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

Opið hús þrið. 29 nóv kl 18.00-18.30

gunnar@remax.is

Opið hús á mán. 28.nóv kl. 18.00-18.30

Verð: 43.900.000

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.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

105 Reykjavík
3ja herbergja í Hlíðunum

Stærð: 75,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946
Fasteignamat: 24.800.000

221 Hafnarfjörður
ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Opið
Hús

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
8200490
gudrun@remax.is

Mánudaginn 28.nóv. frá kl. 17:30-18:00

Verð: 33.500.000

Sér inngangur í 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Íbúðin verður laus í febrúar 2017. Skipulagi íbúðarinnar
hefur verið breytt töluvert, eldhúsið var fært inn í stofu og svefnherbergi varð til úr því rými sem
eldhúsið var áður. Einnig hefur verið skipt um gler, rafmagnstöflu, skólp, dren o.fl. Stutt er í alla helstu
þjónustu, verslanir og skóla á öllum stigum. Nánari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8640061 eða á
sigrun@remax.is

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700
vigdis@remax.is

Stærð: 138,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1952
Fasteignamat: 14.360.000

Verð: 41.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR FALLEGA 4 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
ÍBÚÐIN ER 125,8 fm Á 7. hæð Í FALLEGU FJÖLBÝLI MEÐ LYFTU Á VÖLLUNUM Í
HAFNARFIRÐI.TVÆR SVALIR ERU Á EIGNINNI MEÐ FALLEGU ÚTSÝNI.
ÍBÚÐIN ER Í NÁLÆGÐ VIÐ GRUNN- OG LEIKSKÓLA, ÍÞRÓTTASVÆÐI, SUNDLAUG OG
FALLEGAR GÖNGU- OG ÚTIVISTARSVÆÐI. EIGN SEM HÆGT ER AÐ MÆLA MEÐ.
GUÐRÚN SÖLUFULLTRÚI VEITIR FREKARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820-0490

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

220 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Senter

Opið
Hús

sigrun@remax.is

Hvaleyrarbraut 22

arg@remax.is

Stærð: 125,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Fasteignamat: 32.750.000

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
864 0061

Opið hús sun. 27. nóv. kl.15-16

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

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

Drekavellir 26
Senter

Verð: 40.900.000

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð á 3. hæð með stæði í bílgeymslu við Norðurbakka 5b
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp, stofan er með parketi á gólfi. Úr stofunni er gengið út á svalir.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu, góðu skápa og borðplássi. Barnaherbergið er með fataskáp og
parketi á gólfi. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt á
gólfi og veggjum. Baðkar með sturtu aðstöðu, upphengt salerni, handklæðaofn og snyrtilegri
innréttingu.

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

Mávahlíð 39

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700
vigdis@remax.is

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

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Senter

Fjörður

Vantar þig reyndan sölumann
sem setur kraft í söluna?
Hringdu núna!
Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
519-5900
as@remax.is

Opið hús..

Verð: 19.900.000

Remax Fjörður fasteignasala kynnir til sölu 138.6 fm. 7 herbergja skrifstofu og atvinnuhúsnæði að
Hvaleyrarbraut 22 Hafnarfirði. Húsið er bárujárnsklætt að utan.Hentar vel m.a fyrir skrifstofur,
vinnustofur listamanna, æfingahúsnæði fyrir hljómsveitir eða geymslur.
Allar nánari upplýsingar veitir Ársæll í Síma 896-6076 og á netfanginu as@as@remax.is

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Kristín Ósk
8226800
kor@remax.is

Guðný Maríanna
899 5447
gudny@remax.is

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700

Við leitum að sérbýlum
Senter
RE/MAX Senter leitar að rað-,par-eða einbýlishúsum í Garðabæ.
Sérbýli á einni hæð í 200 Kópavogi.
Allar ábendingar eru vel þegnar.

Jóhanna Gustavsdóttir

Vígdís R.S. Helgadóttir

Sölufulltrúi

Löggiltur fasteignasali

698 9470

414 4700

johanna@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

vigdis@remax.is

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.
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Hafðu samband

BÓ

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

NJÁLSGATA 52,
101 REYKJAVÍK.

IÐ

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 27 NÓV.
FRÁ KL 14:00 TIL 14:30
• Einstaklega fallegt, vel við haldið sérbýli sirka
134,8 fm. þar af eru sirka 10 fm. óskráðir í risi
húsins.
• Jarðhæð: forstofugangur, hjónaherbergi,
stórt herbergi sem notar er sem fataher
bergi. - Baðherbergi, þvottahús og geymslu,
snjóbræðslukerfi fyrir framan húsið.
• Hæð: Eldhús, stofa /borðstofa, hol sem gengið
er upp í risið.
• Ris: Stórt opið rými notað er sem sjónvarps
herbergi / stofa, suðursvalir.
• V. 68,4 millj

OP

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

skjalagerð

Nadia Katrín
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Sölufulltrúi
nemi lgf.
Sími 661 7788

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Hafðu samband

BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi, nemi lgf. Sími 661 7788

UN

FURUÁS 43,
221 HAFNARIRÐI

BÓ

SKÚLAGATA 19
310 BORGARNES

UN

OÐ

K
ÐS

KI

PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.

Sölufulltrúi
Sími 897 6717

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 27 NÓV.
FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
• Glæsileg 122,6 fm. 4ra herb. íbúð á 2 hæð í
litlu fjórbýlishúsi. Mikil lofthæð.
• Sérinngangur.
• Forstofa og fatahengi, hol. Eldhús og stofa
eitt alrými, þrjú rúmgóð svefnherbergi með
fataskápum,
• Baðherbergi með sturtu og baðkari, flísar á
gólfi. Þvottahús innan íbúðar með glugga.
• Eign sem vert er að skoða.
• V. 42,9 millj.

Sölufulltrúi, nemi lgf. Sími 661 7788

OÐ

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir

GLITVELLIR 2,
221 HAFNARFIRÐI.

S

HÚ

BENEDIKT ÓLAFSSON

K
ÐS

KI

Magnús
Einarsson

BÓKIÐ SKOÐUN

Í einkasölu einstaklega glæsilegt 279,7 fm.
einbýlishús á tveimur hæðum, þar af eru 37
fm. innbyggður bílskúr. Engu hefur verið til
sparað við byggingu þessa hús. Eign með
einstöku útsýni yfir höfuðborgina að Furuás 43 í
Setbergslandi Hafnarfjarðar.

• 118,8 fm. einbýli á frábærum stað í Borgarnesi
• Tölvert endurnýjað í gegnum tíðina.
• Miklir möguleikar, tilvalið í útleigu.
• Góð staðsetning,stutt í skóla, leikskóla og
íþróttaaðstöðu.
• V. 25,9 millj.

Eignin skiptist í: Forstofu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, skrifstofa, sjónvarpsrými, stofa /
borðstofa, eldhús, hjónasvíta tvö baðherbergi,
þvottaherbergi ásamt innbyggðum bílskúr.
Hafðu samband

BENEDIKT ÓLAFSSON

Hafðu samband

TILBOÐ ÓSKAST.

INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Sölufulltrúi, nemi lgf. Sími 661 7788

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Neðstaleiti 5 - 2ja herb + bsk
ÚS

Gunnlaugur A.
Björnsson

ÚS

ÚS

O

Góð 2ja -3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórri
hellulagðri verönd. Hús í góðu ástandi . Stutt í alla þjónustu. Laus í
desember . Opið hús 27. nóv kl 13:30-14:00 Uppl. Bogi 6993444

Vel skipulögð endaíbúð á jarðhæð. Sérinngangur og afgirtur sólpallur.
Þrjú svefnherbergi og endurbætt eldhús og baðherbergi. Getur losnað
á næstu vikum. Opið hús 27. nóv kl 15:30-16:00. Uppl. Bogi 6993444

Efstaland 20 - gullfalleg 2ja herb.

Þykkvibær 20 - einbýli á einstökum stað.
S

Ú
ÐH

Sérlega vel um gengið einbýli neðst í botnlanga ásamt bílskúr, alls um
168 fm. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er upprunalegt að
mörgu leiti, en í góðu ástandi. Möguleiki á allt að fjórum svefnherbergjum. Fallegt stofa með arni. Einstakt útsýni er frá húsinu í átt til borgarinnar. Falleg lóð í góðri rækt. Verð 64,9 millj. Opið hús á morgun sunnudag
frá kl. 14:00 - 14:30. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Kleifarvegur - Stór sérðhæð

S

Ú
ÐH

I

OP

Finndu okkur
á Facebook

H
PIÐ

O

Góð 70 fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílskýli. Stórt svefnherbergi,
þvottahús innan íbúðar, endurbætt baðherbergi og hellulögð verönd.
V . 34,5m. Opið hús 27. nóv . kl 14:30 - 15:00. Uppl. Bogi 6993444

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hrísrimi 4 - 4ra herb

H
PIÐ

O

I

Brynjólfur
Snorrason

hdl. og
lögg. fasteignasali

Ofanleiti 29 - Jarðhæð

H
PIÐ

OP

Jón Bergsson

Töluvert endurnýjuð um 45 fm íbúð á jarðhæð við Efstaland. Íbúðin er
björt og vel skipulögð, útgangur út á sér afnotarétt þar sem hægt er að
byggja sólpall. Húsið var allt viðgert að utan á þessu ári og einnig skipt
um þakjárn. Mjög góð staðsetning við Fossvogsdalinn. Verð 26,9 millj.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 12:45 - 13:15. Frekari upplýsingar
veitir Finnbogi, 895-1098.

I

OP

S

Ú
ÐH

Einkar rúmgóð sérhæð í fallegri götu í Laugardalnum. Hæðin er 187,4fm,
þrjú svefnherbergi, stórar rúmgóðar stofur og rúmgott eldhús. Tvennar
svalir með fallegu útsýni. Flísalagður 26,8fm bílskúr. V. 77,9M. Opið hús
27. nóv kl. 14:00 -15:00 Uppl. Jón 777-1215.

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

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Sölufulltrúi
nemi lgf.
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

BJARNARSTÍGUR 12 – 101 RVK

N

KIÐ

Kristján
Ólafsson

U
OÐ
K
S

BÓKIÐ SKOÐUN

Mikið endurnýjað rúml. 200 fm hús í miðbænum með 3 samþykktum íbúðum.
Ein íbúð á hverri hæð auk sameignar.

BÓ

- Jarðhæð: 2ja herbergja 58,8 fm íbúð.
- hæð: 2ja herbergja 63,4 fm íbúð
- Ris: 2ja - 3ja herbergja 55 fm íbúð.
- Yfir risinu er háaloft sem er manngengt í miðjunni.
- Þvottahús og geymslur í viðbyggingu á jarðhæð.
- Garðurinn er með harðviðarpalli, skjólveggjum og heitum potti.
- Húsið hefur fengið gott viðhald á undanförnum árum.
- Sjón er sögu ríkari!
TILBOÐ ÓSKAST

Hafðu samband

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

PIÐ

AR

ÚS

H

US NG
LA NDI
HE
AF

O

TIL

VALLARBRAUT 17 - 300 AKRANES

HRAUNGATA 3 – URRIÐAHOLT

- 92,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.
- Töluvert endurnýjuð mikið endurnýjuð.
- Mjög rúmgóð geymsla fylgir eigninni.
- Góð staðsetning,stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.

- Ný 143 fm 4ra herbergja íbúð
- Tvö baðherbergi / rúmgóð herb.
- Sérinngangur / stæði í bílgeymslu
- Ca. 30 fm sérafnotaréttur með íbúð
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
V. 55,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. NÓV. FRÁ KL: 14.00-14.30

Hafðu samband

INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR

V. 24,9 millj.

Sölufulltrúi. Sími 897 6717

LAUS TIL AFHENDINGAR.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

AR

TIL

US NG
LA NDI
HE
AF

LAUGARVEGUR 159.A – 105 RVK
LAUS TIL AFHENDINGAR

- Endurnýjuð 3ja herb.íbúð á jarðhæð
- Íbúð er 74.7 fm auk sérgeymslu í kjallara
- 2 stofur / 1 svefnherb., mögulegt að breyta
- Allt meira og minna nýtt í íbúð
- Verið er að klára að endurnýja hús að utan
V. 35,9 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

LAMBASEL 6 – 109 RVK.

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. Innbyggður
bílskúr 33,9 fm. Óskráð rými er 80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er ca. 320 fm.
Uppbygging og skipulag húss er mjög vel úr garði gert.
Eignin afhendist fokheld að innan og tilbúinn að utan, lóð verður grófjöfnuð.
Hafðu samband
Afhending janúar / febrúar 2017.
ÞÓRARINN THORARENSEN

S

IÐ

OP

sölustjóri. Sími 770 0309

V. 62,9 millj.

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

MIKLABRAUT 48 - 105 RVK

SAMBYGGÐ 6 – 815 ÞORLÁKSHÖFN

- Opin og snyrtileg 126,1 fm íbúð miðsvæðis.
- 4 herbergi, gott eldhús og stofa.
- Nýtt dren og skolp.
- Nýtt harðparket á hluta íbúðar.

- Björt og falleg 78,4 fm 3ja herb íbúð.
- Endurnýjað baðherbergi.
- Snyrtilegt eldhús.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. NÓV FRÁ 17.30 – 18.00

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

V. 39,9 millj.

sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. NÓV FRÁ 16.00 – 16.30

V. 13,2 millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472

38 | Atvinna |

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

26. nóvember 2016 LAUGARDAGUR

Ef þú ert með rétta starfið
— erum við með réttu manneskjuna
www.capacent.is

TIL SÖLU - atvinnu-/verslunarhúsnæði

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
898 5599
halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun
Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sérbýli í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi
eða raðhúsi í Fossvogi.

Sérbýli í Vesturbænum óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Vesturbænum.

Hátún 43 - 105 Reykjavík

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi eða raðhúsi á
Seltjarnarnesi.

Sérbýli í Skerjafirði óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Skerjafirði.

LANGIRIMI 21-23

112 Reykjavík

Miklir möguleikar á nýtingu, 372 fm á einni hæð með mörgum inngöngum.
Til afhendingar við kaupsamning.

Sýningar og nánari upplýsingar veita fasteignasalarnir:
Gunnlaugur Þráinsson, lögg.fasteignasali s. 844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, lögg.fasteignasali s. 897 9030

Til sölu falleg og vel skipulögð 182,4 fm hæð og efri hæð að
meðtöldum 38,2 fm bílskúrs, við Hátún 43 í Reykjavík. Á aðalhæð
er eldhús og þrjár samliggjandi stofur. Á efri hæð er baðherbergi og 4 svefnherbergi. Í bílskúr eru tvö herbergi, geymsla og
salerni. Innkeyrsluplan er ca. 60 m2 hellulagt með hitalögn. Í
garðinum er gróðurhús ca. 20 m2 sem er með fallegri görðum
í Reykjavík. Vel staðsett eign í sérflokki þar sem stutt er í alla
helstu þjónustu. TILBOÐ ÓSKAST.
Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - 577 5500 - www.atvinnueign.is

Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali,
Sala fasteignas: frá
861 8514, sverrir@eignamidlun.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Urðarhvarf 14 – Kópavogi
Gott fjárfestingartækifæri
Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem er sex hæðir auk
kjallara samtals 4.788,3 fermetrar að
stærð.
Efsta hæðin er inndregin og með
glæsilegum 300 fermetra þaksvölum.
Eignin afhendist tilbúin til innréttinga eða lengra komin samkvæmt
nánara samkomulagi við seljanda.
Tvær efstu hæðirnar eru fullkláraðar.
Húsið afhendist fullbúið að utan og
með frágenginni lóð.
Frábær staðsetning miðsvæðis á
útsýnisstað á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir Heimir F.
Hallgrímsson hdl. og lögg.
fasteignasali í síma 849-0672 eða
heimir@fastmark.is

HÚSIÐ BRÆÐRABORGARSTÍGUR 16
OG LÓÐIN DRAFNARSTÍGUR 9
Húsið stendur á horni Öldugötu og Bræðraborgarstígs.
Húsið hýsti áður bakarí og bókaforlag Iðunnar.
Það hefur allt verið gert upp og er hið glæsilegasta.

Framúrskarandi vörumerki

Merki

Stofnað

1983
Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Drafnarstígur 9 er 207 fm lóð og liggur að húsinu baka til og nýtist í dag sem bílastæði fyrir
heildarbygginguna. Húsið er byggt upprunalega árið 1930 samkvæmt skráningu Þjóðskrár
Íslands.
Um er að ræða skrifstofu, verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum ásamt rishæð
og kjallara. Húsin eru steinsteypt.
Nánari upplýsingar veita:
Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali s: 824-9093, kjartan@eignamidlun.is
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is
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Gnitaheiði - Einbýli – Kópavogur
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Opið hús sunnud. 27. nóv. kl. 17:00 - 17:30
Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Hraunhamar kynnir: Glæsilegt tvílyft einbýli á þessum vinsæla og mikla útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs,
einbýli með innb. bílskúr samtals 397,1 fm þar af er flísalagður bílskúrinn 106,5 fm Frábær staðsetning innst í
botnlanga. Mikil lofthæð á köflum á efri hæð, innfelld lýsing. Möguleiki á auka íbúð á neðri hæðinni. Glæsilegur garður. Verðtilboð.
Nánari uppl og skoðun á eigninni : Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Opið hús

sun 27. nóv kl 15.30-16.30

sun 27. nóv kl. 15.00-16.00

Skólavörðustígur 40
Íbúð 401

3-4 herbergi

101 Reykjavík
119,2 fm

Laus strax

Fjórar útsýnissvalir – Nýlegt lyftuhús

TILBOÐ

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Garðavegur 15
Tvíbýli

3 herbergi

33.900.000

220 Hafnarfjörður
81.8 fm

Falleg og vel skipulögð

Sér inngangur/afgirtur garður
Vilborg fasteignasali

853 7030

LAUS FLJÓTLEGA

Skólavörðustígur 19
Íbúð

4-5 herbergi 104 fm

57.900.000
Opið hús

101 Reykjavík
Falleg miðbæjareign

Sér inngangur inn í hvert herbergi.
Þóra fasteignasali

777 2882

Lindargata 39 (íb. 804)
66.900.000

3 herbergi

101 Reykjavík
90,2 fm

Sérgeymsla - bílskýli

Glæsilega 3ja herb. fullbúin útsýnisíbúð
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

2-3 herbergi

65-114 fm

580 Siglufjörður
Fullbúnar íbúðir án gólfefna

Brandur Gunnarsson, Lögg. fasteignasali
Gunnlaugur Þráinsson, Lögg. fasteignasali
Úlfar Þór Davíðsson, Lögg. fasteignasali

897 9030
844 6447
897 1401

200 Kópavogur
4 herbergi

27.500.000

83.5 fm

Vel skipulögð og björt íb.

Stutt í skóla, leikskóla og verslun.
Vilborg fasteignasali

853 7030

Raðhús

4 herbergi

54.900.000

270 Mosfellsbær
165,5 fm Fallegur sólpallur

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Íbúð

54.900.000

4-5 herbergi

146 fm

109 Reykjavík

3 herbergi 91 fm

29.500.000

Íbúð í Neðra-Breiðholti

Stutt í skóla. leikskóla og verslun
Vilborg fasteignasali

853 7030

Skuggahverfi - Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39, 101 Reykjavík
Óseldar íbúðir, í stærðum um 90-255 fm.
Nánari upplýsingar veita fasteignasalarnir:
Gunnlaugur Þráinsson, s. 844 6447
Davíð Ólafsson, s. 897 1533
Brandur Gunnarsson, s. 897 1401 Úlfar Þór Davíðsson, s. 897 9030
mán. 28 nóv kl. 17.00 -17.30

108 Reykjavík

Mántún 9 - (bílskýli)

Falleg íbúð á efstuhæð

Íbúð 504

Frábærar gönguleiðir og hjólastígar -Bílskúr
Þóra fasteignasali

Íbúð - 1.hæð

Opið hús

mán 28. nóv kl 17.30-18.00

Kjarrvegur 15

Hjaltabakki 26

Pantið skoðun

mán 28. nóv kl. 17:30-18:00

Tröllateigur 27

Opið hús

NÝJAR ÍBÚÐIR Á SIGLUFIRÐI

Hlíðarvegur 20

1.hæð

Opið hús

sun 27. nóv kl. 14.00-14.30

Fjölbýli

Efstihjalli 25

777 2882

59.900.000

3 herbergi

105 Reykjavík
130 fm

Fjölbýlishús

Vandaðar innréttingar. Laus strax 2 íbúðir á hæð
Brandur fasteignasali

897 1401

KOMDU Á BÍLDSHÖFÐA 9

Stórsýning um helgina!
Verið velkomin á stórsýninguna Vetrarlíf 2016. Á þessari veglegu sýningu
verður lögð áhersla á allt það nýjasta sem tengist vetrarsporti og útivist.
Til sýnis eru meðal annars 2017 árgerðir af vélsleðum, buggybílum, fjórhjólum og mótorhjólum. Að auki verður áhersla á allt er varðar öryggisog aukabúnað, kynningar á afþreyingu, fatnaði, gistingu og margt fleira.

Aðgangur
er ókeypis!

Opið
laugardag 10 - 17
sunnudag 11 - 16

VÉLSLEÐA- OG
ÚTIVISTARSÝNING

Staður
Bíldshöfði 9
(Gamla Bílanausthúsið)

HELGINA 26. OG 27.
NÓVEMBER 2016
LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA
VÉLSLEÐAMANNA

JÓL
FJÓRH AR
Ð
E
L
I
VÉLS
UTÆK
G
Ö
LEIÐS AÐUR
FATN
.FL.
O.FL. O

KRAF
TMES
BUGG TI
Y
LAND BÍLL
SINS

