smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Bankastjóri
Landsbankans
Bankaráð Landsbankans auglýsir starf bankastjóra laust til umsóknar.
Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtækið á Íslandi og veitir
einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum um allt land trausta og alhliða
fjármálaþjónustu sem byggir á langtíma viðskiptasamböndum.
Landsbankinn hefur á undanförnum árum skilað góðum arði til
samfélagsins samhliða ábyrgum vexti. Landsbankinn er traustur samherji
í fjármálum og sýn bankans er að vera til fyrirmyndar.

Helstu verkefni bankastjóra

Hæfniskröfur og eiginleikar

» Mótun stefnu í samráði við bankaráð

» Ótvíræðir leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar

» Ábyrgð á innleiðingu stefnu og
framgangi
» Stjórnun og ábyrgð á rekstri bankans
» Upplýsingagjöf til starfsmanna,
bankaráðs og ytri aðila

» Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
» Heiðarleiki og fagleg vinnubrögð
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Yfirgripsmikil þekking á íslensku
viðskiptaumhverfi og fjármálamarkaði

Nánari upplýsingar veita
Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.
Umsókn og fylgigögn sendist á bankastjori@capacent.is merkt Bankastjóri.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður nafnalisti
umsækjenda ekki birtur.
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2016.

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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ÖFLUGUR
VERKEFNASTJÓRI
Köfunarþjónustan óskar eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og lifandi starf.
Við erum stærsta atvinnukafaraþjónusta landsins með mikla reynslu og þekkingu. Einnig veitum við
margs konar þjónustu varðandi rannsóknir á botni sjávar svo sem fjölgeislamælingar og
kjarnaborun. Þar að auki sinnum við alls konar sérhæfðri verktöku sem krefst þekkingar,
útsjónarsemi og áræðni.

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ

EIGINLEIKAR

HÆFNISKRÖFUR

Verkefnaöflun og sölustjórn

Mikil verkþekking og reynsla

Sölumennskuhæfileikar

Tilboðsgerð og verðútreikningar

Gott tengslanet, þegar kemur að
verkefnaöflun

Frumkvæði og útsjónarsemi

Kostur að hafa tölvukunnáttu í DK,
Excel og Word

Ákveðni og sjálfstæði

Útfærsla verka í samráði við
starfsmenn og verkkaupa
Verkstjórn ákveðinna verka
Verkefnaþróun og nýjungar

Góð enskukunnátta

Skipulagshæfileikar
Jákvæðni og hæfileiki til að
vinna í hópi

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar,
Garðs og Voga óskar eftir að ráða
félagsráðgjafa í fullt starf
Laus er til umsóknar staða félagráðagjafa á sviði félagsþjónustu. Íbúafjöldi á þjónustusvæðinu eru um 4.300.
Verkefni félagsþjónustunnar eru samkvæmt lögum um
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.
Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagráðgjöf eða önnur menntun sem
nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af vinnslu og meðferð mála með
einstaklinga og fjölskyldur.
• Góð samskiptahæfni, þjálfun í viðtalstækni og áhugi á
teymisvinnu.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í skriflegri framsetningu gagna.
Umsókn ásamt kynningarbréfi og ferilskrá skal berast eigi
síðar en 20. desember 2016 á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar að Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eða á netfangið
gudrun@sandgerdi.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli
á hallgrimur@diving.is. Varðandi frekari
upplýsingar, vinsamlega hafa samband
við Hallgrím Ingólfsson á
hallgrimur@diving.is eða
í síma +354-893-8303.
Góð laun fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Björg
Sigurðardóttir, félagsmálastjóri í síma 420-7500 eða
gudrun@sandgerdi.is

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is

Verðbréfamiðlari hjá
Mörkuðum Íslandsbanka

Við leitum að öflugum verðbréfamiðlara í samhentan hóp sérfræðinga á fjármálamarkaði.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember

Markaðir sinna fjárfestingarbankastarfsemi Íslandsbanka og veita fyrirtækjum og fjárfestum þjónustu sem
snýr að markaðsviðskiptum, fyrirtækjaráðgjöf og greiningu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar:

• Miðlun hlutabréfa og skuldabréfa

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Umsjón með útboðum

• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði

Björn Hákonarson, forstöðumaður verðbréfamiðlunar
844 4454, bjorn.hakonarson@islandsbanki.is

• Uppbygging viðskiptatengsla við fagfjárfesta

• Sölureynsla er kostur

• Samskipti við útgefendur verðbréfa

• Færni í mannlegum samskiptum

• Önnur tilfallandi verkefni

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar
ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og Hvatningarverðlaun jafnréttismála.
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is > Um Íslandsbanka > Vinnustaðurinn

Draumastörf á lausu
Þjónustustjóri og sérfræðingur á skrifstofu

Þjónustustjóri

Sérfræðingur á skrifstofu

Nox Medical óskar eftir að ráða þjónustustjóra sem ber ábyrgð á að byggja upp
og útfæra þjónustustefnu fyrirtækisins í samvinnu við markaðsstjóra. Hann
þarf að hafa ríka þjónustulund, ástríðu fyrir mannlegum samskiptum og djúpan
skilning á tækni. Starfið gæti krafist ferðalaga.

Nox Medical óskar eftir að ráða starfsmann í fjölbreytt og spennandi starf
sérfræðings á skrifstofu. Starfið er á fjármálasviði og viðkomandi heyrir undir
fjármálastjóra. Starfið bíður upp á möguleika til vaxtar og þroska í starfi hjá
vaxandi fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi.

STARFSSVIÐ OG ÁBYRGÐ
›› Þróa og útfæra þjónustustefnu Nox Medical í samvinnu við markaðsstjóra
›› Veita viðskiptavinum og dreifingaraðilum framúrskarandi þjónustu
›› Veita viðskiptavinum tækni- og bilanagreiningarþjónustu
›› Vinna með sérfræðingum að flóknum þjónustuverkefnum
›› Útbúa þjónustuleiðbeiningar og annast viðhald á þeim
›› Útbúa og greina tölfræðilegar upplýsingar úr þjónustukerfum
›› Tileinka sér framúrskarandi skilning á vöruframboði Nox Medical
›› Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum í markaðs- og þjónustudeild

STARFSSVIÐ OG ÁBYRGÐ
›› Ábyrgð og umsjón með birgðakerfi Navision
›› Aðstoð við starfsmenn innkaupadeildar og birgðahalds vegna birgðamála
›› Upplýsingagjöf til lagerstarfsmanna, framleiðsluteymis og innkaupadeildar
vegna pantana til afhendingar
›› Umsjón með stofnun vörunúmera og viðskiptamanna í Navision
›› Samskipti við viðskiptamenn og umsjón með pöntunum þeirra
›› Almenn skrifstofuumsjón og þjónusta við samstarfsmenn
›› Önnur tilfallandi verkefni í samráði við fjármálastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
›› B.Sc. gráða í tækni-, heilbrigðis-, eða viðskiptagreinum
›› A.m.k. 5 ára reynsla í þjónustu og/eða þjónustustýringu
›› Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
›› Afburða enskukunnátta, bæði í rituðu og töluðu máli
›› Mikið frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
›› Nákvæmni
›› Geta starfað vel undir álagi
›› Ríkt sjálfstraust og góð framkoma
›› Skapandi hugsun og geta til að leysa flókin vandamál

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
›› Menntun á sviði viðskipta eða bókhalds skilyrði
›› Þekking og reynsla á birgðakerfum
›› Bókhaldsþekking og skilningur á bókhaldi
›› Mjög góð tölvukunnátta skilyrði, kunnátta á sviði Excel og Navision mikilvæg
›› Mjög góð kunnátta í ensku sem og geta til að tjá sig í ræðu og riti
›› Góð kunnátta í íslensku
›› Nákvæmni og skipulagshæfileikar í starfi
›› Mikil hæfni í mannlegum samskiptum sem og þjónustulund
›› Mikið sjálfstæði og frumkvæði í starfi sem og útsjónarsemi

UMSÓKNIR
Umsóknarfrestur er til og með 18. desember nk. Umsóknum
og ferilskrám skal skilað á netfangið careers@noxmedical.com.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingvar Hjálmarsson,
ingvar@noxmedical.com

UMSÓKNIR
Umsóknarfrestur er til og með 18. desember. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Ragnheiður Dagsdóttir hjá Capacent á ragnheidur.dagsdottir@capacent.is
Umsækjendur eru beðnir um sækja um starfið á heimasíðu Capacent
á www.capacent.is

Markaðs- og þjónustudeild

Fjármálasvið

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á búnaði til greiningar á svefnröskunum. Vörur okkar bæta líf fólks með því að gera
svefngreiningar einfaldari og þægilegri. Nox Medical var stofnað fyrir 10 árum og í dag starfa um 50 manns hjá fyrirtækinu. Í gegnum tíðina hefur fyrirtækið hlotið
margskonar viðurkenningar og má þar nefna Útflutningsverðlaun forseta Íslands, Vaxtarsprotann, Fyrirmyndarfyrirtæki ofl.

Nox Medical | Katrínartún 2 | 105 Reykjavík | 570 7170 | info@noxmedical.com | noxmedical.com
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VINNSLUSTJÓRI

HÆFNISKRÖFUR

HELSTU VERKEFNI

– ARCTIC FISH
UM ARCTIC FISH
Arctic Fish og dótturfélög þess eru með
silungs- og laxeldisstarfsemi í
Tálknafirði, Dýrafirði, Önundarfirði og á
Ísafirði. Fyrirtækið hóf starfsemi árið
2011 og hefur vaxið jafnt og þétt en í
dag starfa um 20 manns við seiðaeldi,
sjóeldi og stjórnun, allt að 20 við vinnslu
eldisafurða og þá starfa um 10-20
manns við byggingarframkvæmdir á
nýrri fullkomnri endurnýtingar
seiðaeldisstöð á Tálknafirði.
Seiðaeldisstöðin er mikilvægur grunnur
að frekari uppbyggingaráformum
félagsins á Vestfjörðum en Arctic Fish
starfar eftir hinum virta alþjóðlega
umhverfisstaðli ASC. Frekari upplýsingar
er að finna á heimasíðu félagsins
www.arcticfish.is

Arctic Fish auglýsir eftir
vinnslustjóra til að stýra
vinnslu á eldisafurðum
félagsins.
Í vetur er áætlað að vinna
eldissilung og innan tveggja
ára mun hefjast vinnsla á laxi.
Vinnsla fyrirtækisins er í
húsnæði Íshússfélags Ísfirðinga á Ísafirði en framtíðaráform eru enn í mótun og
vinnslustjóri mun taka þátt í
því verkefni.
Æskilegt er að umsækjendur
geti hafið störf sem fyrst

•

•
•
•

•

•

Dagleg stýring á vinnslu með
12-20 starfsmönnum til að
byrja með, en fer vaxandi
Hönnun á vinnsluferlum og
þátttaka í hönnun á sláturferlum
Utanumhald á brigðabókhaldi
Gæðastjórnun sláturs- og
vinnsluferils í samræmi við
ASC staðal
Skipulagning á útskipunum
á ferskum og frosnum
eldisafurðum
Þátttaka í sölustarfi og samskipti
við kaupendur á afurðum

•
•

•
•
•
•

•

Háskólamenntun eða reynsla sem
nýtist í starfi
Stjórnunarkunnátta eða reynsla úr
fiskvinnslu eða sjávarútvegi
er nauðsynleg
Góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking á eða reynsla af gæðakerfum og gæðastjórnun
Góð tölvukunnátta og hæfni í
Rapid Fish eða öðrum sambæri
legum birgðakerfum
Aðlögunarhæfni og vilji til þess
að kynna sér eldisstarfsemi
félagsins

Umsóknir skal senda rafrænt með tölvupósti á Shiran Þórisson, Fjármálastjóra Arctic
Fish, á nst@afish.is sem veitir einnig nánari upplýsingar um starfið. Umsóknum á að
fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 20. desember næstkomandi.

GERÐU KRÖFUR

SÉRFRÆÐINGUR
Í FLÍSADEILD

SÖLU- OG
ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

LAGERSTARFSMAÐUR

Hæfniskröfur
- ÞEKKING Á ÍSLENSKUM
FLÍSAMARKAÐI
- YFIRBURÐAR ÞJÓNSTULUND.
- REYNSLA Í TILBOÐSGERÐ OG EÐA
LESTRI VERKLÝSINGA OG TEIKNINGA
- SKIPULAGSHÆFILEIKAR
OG STUNDVÍSI.
- ALMENN TÖLVUKUNNÁTTA.

Hæfniskröfur
- YFIRBURÐAR ÞJÓNSTULUND.
- ALMENN ÞEKKING Á GÓLFEFNUM
ER KOSTUR
- VILJI TIL AÐ FARA FRAM ÚR
VÆNTINGUM VIÐSKIPTAVINA.
- SKIPULAGSHÆFILEIKAR
OG STUNDVÍSI.
- ALMENN TÖLVUKUNNÁTTA.

Hæfniskröfur
- YFIRBURÐAR ÞJÓNSTULUND.
- LÍKAMLEG GETA TIL AÐ BERA OG
FLYTJA ÞUNGA VÖRU
- SKIPULAGSHÆFILEIKAR
OG STUNDVÍSI.
- LYFTARAPRÓF ER KOSTUR
- ÖKUSKÍRTEINI

UMSÓKNIR ÓSKAST SENDAR Á AE@EGILLARNASON.IS EÐA Á EGILL ÁRNASON EHF, SUÐURLANDSBRAUT 20, 108 REYKJAVIK.

365 óskar eftir góðu fólki

Yfirhönnuður fréttablaðsins
Grafískur hönnuður óskast til að leiða
hönnunardeild fréttablaðsins.
Yfirhönnuður vinnur náið með ritstjórn
fréttablaðsins og mótar útlit þess.
Viðkomandi þarf að getað hafið störf sem fyrst.
unnið er í dagvinnu.

Hæfniskröfur:

- Gott vald á InDesign, Illustrator
og Photoshop.
- Skipulagshæfileikar.
- Geta til að vinna undir álagi.
- Reynsla af dagblaða- eða
tímaritahönnun er kostur.

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

umsóknarfrestur er til 23. desember nk.
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef
365 miðla – www.365.is.
frekari upplýsingar veitir
sæmundur freyr Árnason, framleiðslustjóri
fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

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

Meniga auglýsir eftir
öflugu liðsfólki
Á skrifstofum Meniga á Íslandi, Bretlandi og í Svíþjóð starfa um 90 manns en
hugbúnaður Meniga er notaður af meira en 35 milljónum netbankanotenda í um
20 löndum um allan heim. Við leggjum okkur fram við að bjóða upp á krefjandi
og spennandi verkefni, fjölskylduvænan og skemmtilegan vinnustað og leggjum
áherslu á heilsueflingu starfsfólks.

Forritarar í innleiðingu og þróun
Meniga óskar eftir að ráða öfluga og reynslumikla hugbúnaðarsérfræðinga
í spennandi hugbúnaðarverkefni í innleiðingarteymi annars vegar og við
hugbúnaðarþróun hins vegar. Þú yrðir hluti af gríðarlega skemmtilegu og
metnaðarfullu hugbúnaðarteymi og fengir tækifæri til að vinna náið með
mörgum af stærstu og framsæknustu bönkum heims að því að skapa
netbankalausnir framtíðarinnar.

Menntunar– og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði
• Að minnsta kosti 3 ára reynsla af forritun
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf

Vörustjóri/ráðgjafi við innleiðingu
Við erum að leita að fólki með ástríðu fyrir vöruþróun og hugbúnaði sem hefur
bakgrunn og reynslu í að umbreyta hugmyndum í gagnlegan og áhrifamikinn
hugbúnað fyrir viðskiptavini okkar.
Ef þú hefur áhuga á því hjálpa okkur við að byggja netbanka framtíðarinnar og
tryggja að viðskiptavinir okkar njóti alls þess sem Meniga hefur upp á bjóða, þá
viljum við heyra í þér.

Við leitum að eftirfarandi í þínu fari
• Yfirgripsmikil þekking og áhugi á aðferðum og tækni sem er í fararbroddi
við hönnun og smíði netbanka
• Reynsla í því að starfa með hugbúnaðarfólki að hugbúnaðarverkefnum
• Sérþekking í notendaviðmótum
• Reynsla af vörustjórnun er kostur
• Hæfileiki í samskiptum, geta til að koma fram og flytja kynningar sem
og að leiða vinnustofur með viðskiptavinum okkar
• Reiprennandi enskukunnátta

Gagnagrunnsforritari
Draumakandídatinn væri með
•
•
•
•
•

Háskólapróf í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkefræði
Reynslu af forritun, reynsla af gagnagrunnsforritun væri aljgör snilld
Reynslu af útgáfstýringu og afhendingu gagnagrunnshugbúnaðar
Reynslu af skeljartungumálum og viljann til þess að taka þátt í devOps ferlum
til í að vinna á móti mismunandi umhverfum (MSSQL Server, Oracle), og til í að
kynna sér nýja tækni
• Nákvæm vinnubrögð og með gott auga fyrir smáatriðum
• Sjálfstraust til þess að takast á við áskoranir
• Létt lundarfar og skopskyn

Umsóknarfrestur er til og með 15.janúar 2017. Sækja þarf um á Meniga.com/jobs
Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Birgisdóttir á netfanginu thorhildur@meniga.com
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in
the Internal Market of the European Union.
ESA is, like the European Commission, independent of the States and safeguards the rights of individuals
and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of
state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million
Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
The Authority is based in Brussels, currently employs 70 staff members of 16 nationalities and uses
English as its sole working language. The Authority is led by a College consisting of three members, each
appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Legal & Executive Affairs Officer
Role Description
The Authority is looking to recruit an experienced
EU/EEA lawyer able to combine a solid
background in general EU/EEA internal market
law with specialist knowledge of competition law,
specifically in relation to investigations and
decisions in the fields covered by Articles 101
and 102 TFEU / Articles 53 and 54 EEA as well as
the relevant procedural frameworks. Experience
of, and a real enthusiasm for, litigation in the
European Courts are highly desirable.

JOB REFERENCE 13/2016
Deadline for applications: 15 January 2017
Start date: May 2017 or earlier

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

This post will be located in the Legal & Executive
Affairs (LEA) department, reporting to the
Director of Legal and Executive Affairs. Within the
Authority, LEA is responsible for providing legal
advice and support with regard to policy
formulation, co-ordination and communication.
The Department in particular reviews all
decisions of the Authority and conducts litigation
before the EFTA Court and the Court of Justice of
the European Union.
For this post, day-to-day work will cover all aspects of EEA internal market law, where the successful candidate will be involved in the legal
review, litigation and policy support roles common
to all the lawyers in the department, working in
close cooperation with the Communications team,
case-handlers in other departments of the

Authority and with Members of the College. At the
same time, the postholder will be expected to take
the leading role within the department when it
comes to providing procedural and substantive
advice in relation to competition investigations,
as well as defending in court any decisions adopted by the Authority in enforcing competition law.
Competition workload is likely to arise relatively
infrequently but be substantial when it does. By
virtue of the division of competence between the
Authority and the European Commission, the bulk
of this work concerns enforcement of the provisions of the EEA Agreement in relation to abuse of
dominance (Art 102 TFEU, Art 54 EEA). Cartel
cases are not common and the Authority handles
hardly any merger cases.
The position presents a unique opportunity to
combine a busy litigation practice in front of the
European Courts spanning all areas of internal
market law with a challenging and crucial role in
the Authority’s competition enforcement activities. It should appeal in particular to eloquent,
dynamic and self-motivated lawyers who enjoy
analysing legal problems and embrace the
responsibility of conducting litigation while at the
same time being interested in policy formulation
and implementation at both national and
European level.

Atvinnutækifæri 50% starf
Verslun sem verslar með gæðarúm óskar eftir öflugum
starfsskrafti frá og með 2. janúar 2017.
Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is merkt
„RÚM 2017“ fyrir 20. desember nk.

STARFSFÓLK ÓSKAST
Í AFGREIÐSLU
Fullt starf eða hlutastarf í boði.
Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

BIRTINGARÁÐGJAFAR
Á BETRI STOFU
Hefur þú góða þekkingu á markaðsfræðum?
Hefur þú menntun og reynslu af vinnu við nýmiðla og aðra miðla?
Við leitum að öflugu fólki til að vinna við framúrskarandi
birtingaráðgjöf; að skemmtilegum starfsfélögum með góðan skilning
á tölfræði, markahópagreiningu og þekkingu á helstu forritum þar
að lútandi. Hafðu samband sem fyrst því við göngum hratt frá málum.
Umsóknarfrestur til 6. janúar.
Netfangið er: atvinna@bestun.is

Skrifstofa þjónustu og reksturs

bankastræti 9

562 2700

101 reykjavík

www.bestun.is

Húsvörður stjórnsýsluHúsa
Skrifstofa þjónustu og reksturs leitar eftir einstaklingi í húsumsjónarteymi sem sinnir alhliða eftirliti með húsnæði Reykjavíkurborgar í Borgartúni
12-14, Höfða og Ráðhúsi Reykjavíkur.
Unnið er aðra vikuna frá kl. 8:00 til 16:00 og hina vikuna frá kl. 10:00 til 18:00. Auk þess munu húsverðir þurfa að sinna tilfallandi yfirvinnu vegna
viðburða í stjórnsýsluhúsum. Húsverðir fá afnot af farsíma og sinna útköllum sem kunna að koma upp, eftir að hefðbundnum vinnudegi líkur.
Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yfirumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar, sérstaklega rafrænni þjónustu og þjónustu
í framlínu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, undir hana heyra skjalasafn Ráðhúss og Skjalaver á Höfðatorgi sem og
upplýsingatæknimál borgarinnar með tilheyrandi rekstri tölvubúnaðar, tæknilegu þróunarstarfi og hugbúnaðarþróun. Skrifstofan ber ennfremur
ábyrgð á rekstri Ráðhúss, Höfðatorgs, Höfða sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn húsumsjón, þar með talið eftirlit með hússtjórnarkerfum,
öryggiskerfum, aðgangshurðum o.fl.
• Eftirlit með stöðu lýsingar, hitastillingar og raftækja
• Fylgjast með öryggis- og brunakerfum
• Þjónusta við gesti og gangandi, starfsmenn og borgarfulltrúa
• Halda húsunum og umhverfi snyrtilegu
• Flutningur og uppsetning vinnustöðva, húsgagna og annað
sem tilheyrir
• Undirbúningur og frágangur vegna ýmissa funda og atburða í
fundaherbergjum og sölum
• Húsvörður skal hafa eftirlit með vinnu utanaðkomandi iðnaðarmanna í stjórnsýsluhúsum
• Önnur þau skyld verkefni sem teymisstjóri stjórnsýsluhúsa kallar eftir

Hæfniskröfur
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun
• Góð almenn reynsla af húsvörslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvukunnátta
• Þjónustulund
• Góð enskukunnátta er kostur
• Reynsla af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Reykjavíkurborg.
Nánari upplýsingar veita Halldór Nikulás Lárusson, deildarstjóri þjónustudeildar í netfangi halldor.nikulas.larusson@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. desember. Umsækjendur skulu sækja um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf.

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

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST
Reykjanesbær óskar eftir að ráða sálfræðing
í 50% starfshlutfall á fræðslusvið bæjarsins.
Sálfræðingur starfar í þverfaglegu samstarfi við
kennsluráðgjafa, talmeinafræðinga, starfsfólk
skóla, velferðarþjónustu og aðra sérfræðinga.
Faglegt starfsumhverfi, þar sem lögð er áhersla
á vönduð vinnubrögð, klínískar leiðbeiningar og
að hagsmunir nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings:

• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og
grunnskólum.
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem
sálfræðingur.
• Reynsla á sviði skólasálfræði og félagsþjónustu er æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti
Einarsson yfirsálfræðingur, einar.t.einarsson@
reykjanesbaer.is og Gyða M. Arnmundsdóttir
deildarstjóri skólaþjónustu, gyda.m.arnmundsdottir@reykjanesbaer.is. Sækja skal um starfið
á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is/
stjornkerfi/laus-storf.
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SÉRFRÆÐINGUR Í SKJÖLUN Á KLÍNÍSKUM
UPPLÝSINGUM VEGNA ÞRÓUNAR OG
MARKAÐSSETNINGAR LÆKNINGATÆKJA
Starfið felur í sér gerð og viðhald skjala til staðfestingar á virkni og öryggi lækningatækja Össurar sem hluti af
tækniskrá vörunnar og í samræmi við gæðastaðla. Einnig þátttöku í skilgreiningu á virkni- og öryggiskröfum
og skipulagningu klínískra prófana í samstarfi við þróunarteymi.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Ritun og viðhald klíniskra skjala í tækniskrá

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

lækningatækja Össurar

• Skilningur á mikilvægi skjölunar og gæðakrafna

• Aðkoma að ákvörðunum um læknisfræðilegar
virkni- og öryggiskröfur lækningatækja í tengslum

vegna klínisks stuðnings við lækningavörur
• Þekking á og/eða vilji til að læra og tileinka sér kröfur

við hönnun og þróun
• Þátttaka í skipulagningu klínískra prófana
og rannsókna

og staðla varðandi klíniskt mat á lækningatækjum
• Góð skipulagsfærni og nákvæmni
• Góð samskipta- og tjáningarhæfni á ensku, bæði rituðu

• Tölfræðileg úrvinnsla og skjalfesting niðurstaðna
klínískra prófana

og töluðu máli
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2016. Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

INNKAUPASTJÓRI
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM EINSTAKLINGI Í STARF INNKAUPASTJÓRA Á ÍSLANDI

ALVOGEN

Helstu verkefni:

Alvogen er með starfsemi í 35
löndum og hóf starfsemi sína
á Íslandi árið 2010.

»
»
»
»
»

Stýring innkaupa
Birgða– og lagerhald
Flutnings– og tollamál
Samskipti við tengiliði birgja (Global Supply teymi)
Greiningarvinna af ýmsum toga

Nú starfa um 180 sérfræðingar og
vísindamenn hjá systurfyrirtækjunum Alvotech og Alvogen á Íslandi.

Menntunar– og hæfniskröfur:
» Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar eða sambærilegt nám
» Starfsreynsla af innkaupum
» Greiningarhæfni
» Hæfni til að vinna með tölur og gagnasöfn
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
» Framúrskarandi samskiptahæfileikar
» Gott vald á ensku
Umsóknarfrestur er til 19. desember næstkomandi og sótt er um starfið á vefnum okkar www.alvogen.is/storf-i-bodi
Ef þú hefur spurningar varðandi ráðningaferlið sendu þá tölvupóst á netfangið maria.bragadottir@alvogen.com

www.alvogen.is
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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.
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
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2016
Nánari upplýsingar er að finna á: www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/



 


Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir deildarstjóra
upplýsinga- og rannsóknaþjónustu.
Sjá nánari á starfatorg.is.

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.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Sérfræðingur

GRINDAVÍKURBÆR

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

www.rannis.is

GRINDAVÍKURBÆR

Atvinna
Starfsmaður í þjónustumiðstöð
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða starfsmann í
þjónustumiðstöð bæjarins. Leitað er að metnaðarfullum
og traustum einstaklingi, sem hefur áhuga á fjölbreyttum
verkefnum. Um 50% starf er að ræða.

ENNEMM / SÍA / NM78112

Verksvið og ábyrgð
• Minniháttar viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar.
t.d. olíuskipti o.fl.
• Minniháttar viðhald á vatns- og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnana bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar
á þjónustubifreið, viðhald á opnum svæðum, snjómokstur
o.fl.

> Kranastjóri og tækjamenn

Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst
getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með vélar og að
viðhalda þeim.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Meirapróf/fólksflutninga 10 farþega eða gamla
ökuskírteinið - ökuskírteini sem voru í gildi 1. mars 1988
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsækjandi þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir
skv. bakvaktarkerfi þjónustumiðstöðvar.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Umsækjandi þarf að vera með hreint sakavottorð og skila því
inn þegar þess er óskað.

•
•
•
•
•

Kranaréttindi B og tækjaréttindi K eru kostur
Reynsla af kranavinnu / tækjavinnu er kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Íslenskukunnátta er skilyrði
Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember n.k.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar
www.samskip.is og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi umsókn.
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina
sakaskrá.
Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson rekstrarstjóri
hafnarsvæðis í síma 458 8530 omar.karlsson@samskip.com

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

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknareyðublöð fyrir starfið má nálgast á heimasíðu
Grindavíkurbæjar – www.grindavik.is/atvinna
Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is, skila í afgreiðslu Grindavíkurbæjar
Víkurbraut 62, eða senda á póstfangið:
Grindavíkurbær
„Starfsmaður í þjónustumiðstöð”
Víkurbraut 62
240 Grindavík
Umsóknarfrestur er til og með 26. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.
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Radisson Blu 1919 hótel
Laus er staða sjúkraliða á Eir
hjúkrunarheimili.
Starfshlutfall samkomulag en aðallega er um að ræða
morgun- og kvöldvaktir. Helgarvaktir samkomulag.
Upplýsingar veita Einar Björnsson deildarstjóri og
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522
5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á edda@eir.is,
auðkenndar með: Sjúkraliði2N
Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

óskar eftir að ráða tvo starfsmenn
í Aðalbókari
50% starf í gestamóttöku
næturvaktir
– RadissonáBlu
1919 hótel
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara.

Hæfniskröfur:
Unnið
er í viku og vika frí á vöktum:
Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu þægindum Í hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er
unnið
undirsviðum
álagi/skipulagður
Sunnudaga
fimmtudaga
frá
00:00
–
06:00
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og• Geta
yfirburðir
á öllum
eru í fyrirrúmi.
•
Sýna
sjálfstæð
vinnubrögð
og Radisson
föstudaga
laugardaga
frá
02:00
–
08:00
Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfniskröfur:
Helstu verkefni:
• Mjög
góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.

 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði
viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
Umsóknir skal senda á netfangið Solveig.gudmundsdottir@radissonblu.com.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar,
áætlana
og skýrslugerð
Umsóknarfrestur
er til og með
19. desember
nk.
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við Sólveigu J. Guðmundsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir
Umsóknarfrestur
er til og með
4. 599
mars1000.
nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið
skilaboð
hjá gestamóttöku
í síma
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com

SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR
AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS)
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi
starfi og sjúkraflutningum. Bæði er um
framtíðarstörf að ræða og sumarstörf
fyrir sumarið 2017. Framtíðarstarfsmenn
munu fá nauðsynlega menntun og
þjálfun til að geta sinnt bæði slökkvistarfi
og sjúkraflutningum hjá SHS en sumar
starfsmenn þurfa að hafa starfsréttindi
sem sjúkraflutningamenn. Allir starfs
menn verða að vera reiðubúnir að vinna
vaktavinnu.
Við erum að leita að einstaklingum sem
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð
borgarsvæðinu. Við viljum gjarnan sjá
fleiri konur í liðinu og æskilegt er að um
sækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna
kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu.
Kynningarfundur verður haldinn fyrir
umsækjendur í slökkvistöðinni í Hafnar
firði þann 6. janúar kl. 17:00 og hlaupa
próf (æfingapróf) fara fram í Kaplakrika
17. desember og 7., 14. og 21. janúar.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og
umsóknarferlið í heild sinni má finna á
heimasíðu SHS.

www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Velferðarsvið

Deildarstjóri á nýtt heimili fyrir fatlað fólk
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir deildarstjóra á nýtt heimili 5 einstaklinga með fötlun.
Starfshlutfallið 100% starf í vaktavinnu og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á faglegu starfi í samvinnu við forstöðumann.
• Gerir einstaklingsáætlanir í samvinnu við íbúa, starfsmenn
og forstöðumann.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í
þeirra daglega lífi, jafnt innan sem utan heimilis.
• Tekur þátt í að þjálfa starfsfólk skv. faglegum áherslum
• Velferðarsviðs þannig að starfsfólk veiti sérhæfða
þjónustu.
• Tekur þátt í að þróa verkferla fyrir starfsfólk og skiptingu
verkefna á milli þeirra.
• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur íbúa.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, menntaeða félagsvísinda
• Reynsla af starfsmannahaldi æskilegt
• Gerð er krafa um haldgóða reynslu af starfi með
fötluðu fólki
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd
og frumkvæði
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og
reglur Reykjavíkurborgar

SÖLU- &
BÓKUNARDEILD
CenterHotels óskar eftir að ráða reynslumikinn starfsmann
í sölu- og bókunardeild.
Starfssvið:
• Sala og umsjón með einstaklingsbókunum
• Samskipti við endursöluaðila
• Yfirsýn yfir bókanir fyrirtækisins
• Vinna að því að ná markmiðum fyrirtækisins
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölu og bókunarmálum hótela
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð samskiptafærni
• Almenn tölvukunnátta
Umsóknir óskast sendar á jobs@centerhotels.is
merkt "Söludeild" fyrir 15.desember 2016.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Freyr Birgisson í síma 8214600 og tölvupósti birgir.freyr.birgisson@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 21. desember n.k

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

#CenterHotels #BorgarGisting #IHjartaBorgarinnar
www.centerhotels.is

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRA Á REYÐARFIRÐI
Leitum að sterkum leiðtoga í
krefjandi stjórnunarstarf

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í

Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

eftirfarandi gildi:

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi
Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi
lykilstjórnenda fyrirtækisins
Umsóknir berist fyrir 23. desember n.k.
og sendast til atvinna@husa.is
Byggjum á betra verði

að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum

Starfsfólk
óskast!

og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Við auglýsum eftir hressu
og skemmtilegu starfsfólki
í bæði hlutastörf og full störf.
Við leitum að einstaklingum sem:
• hafa framúrskarandi þjónustulund
• eru stundvísir, reglusamir og geta unnið
undir álagi
• hafa góða færni í mannlegum samskiptum
• hafa náð 18 ára aldri
Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn, mynd og ferilskrá
á 10-11.is/starfsumsokn.

| Atvinna |
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LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!
Augnlækningar

Meðgöngu- og sængurlegudeild

NÁMSSTAÐA DEILDARLÆKNIS

LJÓSMÆÐUR

Laust er til umsóknar fullt starf læknis í starfsnámi við augnlækningar í
6-24 mánaða eða eftir samkomulagi.

Leitað er eftir faglega sterkum ljósmæðrum til starfa á meðgöngu- og
sængurlegudeild sem hafa áhuga á að taka þátt í faglegri uppbygginu á
deildinni. Um er að ræða tvö störf, framtíðarstarf (80%) ásamt
afleysingarstarfi (60-80%) til hausts 2017.

Starfið hentar vel þeim sem áhuga hafa á sérfræðinámi í augnlækningum og vilja kynna sér hvort augnlækningar komi til greina sem
framtíðarstarf. Einnig fyrir verðandi heilsugæslulækna sem vilja afla
sér viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum. Hlutastarf kemur til
greina fyrir lækna í sérnámi í heilsugæslu, tauga- eða bráðalækningum
sem vilja kynna sér augnlækningar í tengslum við sérnám í þessum
greinum.

Deildin sinnir konum eftir fæðingu í sængurlegu og þeim sem þurfa
innlögn og náið eftirlit á meðgöngu, við missi á meðgöngu við 12-22
vikur og þegar frávik eru í sængurlegu. Veitt er fagleg umönnun með
fjölskylduhjúkrun að leiðarljósi. Deildin hefur verið endurnýjuð mikið á
undanförnum árum og aðstaða fyrir skjólstæðinga verið bætt.

Göngudeild geðsviðs

Útskriftardeild aldraðra

HEILBRIGÐISSTARFSMAÐUR

SJÚKRALIÐI

Heilbrigðisstarfsmaður: Félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur eða iðjuþjálfi óskast til starfa í FMB teymið við göngudeild
geðsviðs.

Við sækjumst eftir sjúkraliða sem hefur ánægju af samstarfi við
aldraða. Ef þú ert lífsglaður og metnaðarfullur sjúkraliði þá viljum við
fá þig í vinnu. Starfið felur í sér umsjón með deild að næturlagi.
Starfshlutfall er samkomulag og æskilegt er að viðkomandi geti hafið
starf sem fyrst.

Starfsmenn teymisins veita meðferð sem byggir á tengslaeflandi vinnu
með ungbörnum og foreldrum. Meðferðin byggir á fjölskyldumiðaðri
nálgun þar sem barn og foreldri þess er í forgrunni til viðbótar við
hefðbundna þjónustu göngudeildar geðsviðs við foreldra með geðrænan
vanda. FMB er samhent teymi sem nýtur reglulegrar handleiðslu og
tækifæri eru til starfsþróunar.

Á deildinni starfa um 30 manns í þverfaglegu teymi. Þar ríkir góður
starfsandi sem einkennist af vinnugleði, metnaði, skipulagi og sveigjanleika. Vaktabyrðin er hófleg og því óhætt að segja að starfsumhverfið sé
fjölskylduvænt. Í boði er skemmtilegt starf fyrir þann sem vill taka þátt í
hvetjandi starfi þar sem stefnan er að útskrifa skjólstæðinga heim eftir
mánaðar endurhæfingu.

Foreldrar meðganga barn - FMB-teymið

Rjóður

Fæðingarteymi

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Við leitum eftir tveim hjúkrunarfræðingum til starfa í Rjóðri sem staðsett
er á lóð LSH í Kópavogi. Starfshlutfall er 60-100%, unnið er í vaktavinnu.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í fæðingarlækningum í fæðingarteymi kvenna- og barnasviðs Landspítala. Starfshlutfall er 100%.

Rjóðrið er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn. Þar starfa
tæplega 30 manns. Starfsemi Rjóðurs gefur börnum með ólæknandi
sjúkdóma möguleika á að dvelja reglulega í öruggu umhverfi þar sem þau
njóta umönnunar hjúkrunarmenntaðs fagfólks.

Í fæðingarteyminu er lögð áhersla á þverfaglega samvinnu til að tryggja
öryggi mæðra og barna. Starf sérfræðilæknis í fæðingarteymi LSH felur í
sér vinnu við fæðingarþjónustu, þ.m.t. göngudeild vegna áhættumæðraverndar og vinna við fæðingar. Þátttaka er í vöktum og bakvöktum fæðingaog kvenlækninga. Þátttaka í kennslu og vísindavinnu sem og önnur
sérverkefni, umsjónarstörf eða eftirlitsverkefni eru í samráði við yfirlækni.

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.
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Mannréttindaskrifstofa

Sérfræðingur í Bjarkarhlíð – miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis
Óskað er eftir umsækjendum í starf sérfræðings í Bjarkarhlíð –miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis. Bjarkarhlíð mun hefja starfsemi sína í ársbyrjun 2017. Þar verður veitt samhæfð þjónusta og ráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga sem beittir hafa verið ofbeldi. Starfið felur í sér þátttöku
í uppbyggingu og þróun þjónustu Bjarkarhlíðar, ásamt fræðslu, kynningarmálum og ráðgjöf. Verkefnið er þróunarverkefni til ársloka 2017.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

• Þátttaka í mótun þjónustu og starfsemi Bjarkarhlíðar
• Umsjón með fræðslu- og kynningarefni
• Ráðgjöf og upplýsingar til brotaþola ofbeldis
• Umsjón með vefsíðu

Starfshlutfall sérfræðings er 100%.

Menntun- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði sálfræði, félagsráðgjafar, hjúkrunarfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á birtingarmyndum ofbeldis.
• Reynsla af fræðslu og kynningarmálum.
• Reynsla af ráðgjöf í ofbeldismálum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustugleði.
• Reynsla af miðlun upplýsinga í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta og kunnátta í þriðja tungumáli er kostur.

   
  

 
  
  
   
  
    
     
  
    


 


Bjarkarhlíð –miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytis, innanríkisráðuneytis,
Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf,
Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar.
Upplýsingar um starfið veitir Ragna Björg Guðbrandsdóttir
verkefnastjóri Bjarkarhlíðar í tölvupósti:
ragna.bjorg.gudbrandsdottir@reykjavik.is og í síma 862-8087

Umsóknarfrestur er til 23. desember 2016. Umsækjendur sæki um á vefsíðu Reykjavikurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Umsjónarkennari við Ölduselsskóla
Við Ölduselsskóla er laus staða umsjónarkennara á miðstigi
frá næstu áramótum.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur,
aðra kennara og foreldra.
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum
og samstarfsmönnum.
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og
annað fagfólk.
Hæfniskröfur
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
• Faglegur metnaður.
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
• Góð íslenskukunnátta
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands Félags grunnskólakennara

Sérfræðingar í upplýsingatækni

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk. og skal
umsóknum skilað á vef Reykjavíkurborgar
http://reykjavik.is/laus-storf

Hjá AGR Dynamics starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun, þjónustu og ráðgjöf í
vörustjórnun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir sérfræðingum
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Vígþórsson
skólastjóri í tölvupósti borkurv@rvkskolar.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

NAV forritun og ráðgjöf
Forritun og tæknileg ráðgjöf í NAV og LS NAV
Reynsla í NAV, LS NAV, Exchange, PowerShell, Office, CRM og SharePoint æskileg
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í starfi

SQL sérfræðingur
Greining og úrlausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

Stjórnun verkefna fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina AGR
Greining og úrlausn á flóknum verkefnum tengdum vörustýringu og áætlunargerð
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun er kostur
Háskólapróf á sviði verkfræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is
fyrir 19. desember. Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í
síma 512-1000. Fullum trúnaði heitið.

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað
eigin lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi,
Bretlandi og í Danmörku starfa 45 manns sem þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.
-

Bæjarhálsi 1

- 110 Reykjavík

Laus störf við Borgarholtsskóla
vorið 2017
Laus er til umsóknar heil staða í málmiðngreinum hjá
Borgarholtsskóla vorið 2017.

Tæknilegur ráðgjafi

AGR Dynamics

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli
sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp
á margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru:
agi, virðing, væntingar.

-

s: 512 1000

-

www.agrdynamics.is

Gerð er krafa um að kennari í málmiðngreinum hafi lokið
prófi í iðngrein á málmsviði eða í vélstjórn og hafi starfsleyfi
sem framhaldsskólakennari.
Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og
stofnanasamning Borgarholtsskóla. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að greina frá
menntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að
máli skipti.
Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.
Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um
skólann og starfsemi hans.
Upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Ómarsson,
kennslustjóri, s. 856 1714.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is,
fyrir 27. desember.
Skólameistari
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We create solutions that matter!
We’re in many of the world’s largest ships, saving fuel and lowering harmful emissions.

PRODUCTION ENGINEER

Marorka is looking for an energetic and independent team player with an eye
for detail to join our technical department.

Responsibilities
•
•
•

•
•
•

Oversee production processes
Monitor and improve production procedures
Assembly of Marorka systems including:
• Signal connections
• PC set up
• Software installation and configuration
PLC programming
Documentation and testing
Provide support to project managers and service engineers

Requirements
•
•
•
•
•

Hefur þú brennandi áhuga
á miðlun upplýsinga um
umhverfismál?
Umhverfisstofnun óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing í miðlun upplýsinga um umhverfismál.
Helstu verkefni sérfræðingsins felast í miðlun
upplýsinga um umhverfismál og um störf stofnunarinnar, samskipti við fjölmiðla, eftirfylgni við
stefnu og markmið, ritstjórn á vef- og samskiptamiðlum og á útgefnu efni, umsjón með viðburðum á vegum stofnunarinnar ásamt umsjón með
framleiðslu á efni fyrir prent- og margmiðlun. Þá
tekur sérfræðingurinn þátt í Evrópusamstarfi um
upplýsingagjöf um umhverfismál.
Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni
og hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi
Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar
2017. Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

English (written and spoken) is a requirement
Knowledge of communication protocols, e.g. Modbus, NMEA is a benefit
Experience working with electronic equipment
PLC programming skills are a benefit
Familiarity with systems on board ships is a benefit

DEVELOPERS

We’re looking for experienced developers seeking challenging work to join our R&D
team.

Responsibilites:
•
•
•
•

Write quality code using test-driven methods to ensure maintainability
Evolve architecture and technology stack
Assist with clarifying requirements and release planning
Contribute to our continuous improvement efforts

Requirements:
•
•
•
•
•

3+ years work experience
Skilled in .NET (C#) development and SQL
Experience in unit testing frameworks, TDD and UI testing
Passionate about software quality
Good communicator, eager to learn and share professional knowledge

Marorka is the leading global provider of data-driven energy management and operational
performance solutions for the maritime industry. We enable our customers to reduce fuel
consumption, cut emissions and increase fleet performance.
Our headquarters are in Reykjavik, Iceland, and we have offices in Denmark, Germany,
Singapore and The United Arab Emirates.
Please submit applications to careers@marorka.com by 22 December 2016.
For more information about these positions, please contact Heiða Lára Heiðarsdóttir
heida@marorka.com.

www.marorka.com

Borgartun 26 105 Reykjavik Iceland Tel. (+354) 582 8000

SKÓLASTJÓRI - SKARÐSHLÍÐ
Staðan felur í sér stýringu á nýjum 450 nemenda grunnskóla í Hafnarfirði og þar með uppbyggingu á
skólasamfélagi í nýju hverfi. Leiðtogahæfileikar og reynsla af skólastarfi og stjórnun skilyrði

Nánar á hafnarfjordur.is
HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER

Opið frá kl. 8.00 – 16.00
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is
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Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

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

Stofnun

Forstöðumaður Lífvísindaseturs Háskóli Íslands
Lögfræðingur, tímabundið
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Starfsmaður í veitingarekstur
Þjóðminjasafn Íslands
Starfsmaður í safnbúðir
Þjóðminjasafn Íslands
Framhaldsskólakennari, málmiðn Borgarholtsskóli
Sjúkraliðar
Sjúkrahúsið á Akureyri, lyflækningad.
Lögreglumenn, tímabundið
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Varðstjórar, tímabundið
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Rannsóknarlögreglumaður, tímab. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Lögreglufulltrúar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Lögreglumaður
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Þjónustufulltrúi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Rannsóknarlögreglumaður
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Varðstjórar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Sérfræðingur í mannauðsdeild
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Sjúkraliði
Landspítali, útskriftardeild Landakoti
Heilbrigðisstarfsmaður
Landspítali, geðsvið
Lektor í þroskunarfræði eldisfisks Háskólinn á Hólum
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Rannsóknarlögreglumaður
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Landamælavörður
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Fagstjóri lækninga
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Lífeindafræðingur
Landspítali, sýklafræðideild
Sérfræðingur
Rannsóknamiðstöð Íslands
Doktorsnemi í eðlisefnafræði
Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun
Sérfræðingur, miðlun upplýsinga Umhverfisstofnun
Bókasafns- og upplýsingafr.
Stofnun Árna Magnússonar
Sérfræðilæknir,fæðingarteymi
Landspítali, kvenna- og barnasvið
Lektor í jarðrækt
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Tæknimaður
Háskóli Íslands, Kennslumiðstöð
Hjúkrunarfræðingar
Landspítali, Rjóðrið
Starfsmaður, félagsstarf aldraðra Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Bókari
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Námsstaða deildarlæknis
Landspítali, augndeild
Ljósmæður
Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud.
Starfsmaður í aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Framhaldsskólakennarar
Borgarholtsskóli

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hólar í Hjaltad.
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Rvk/Þýskaland
Rvk/Landið
Reykjavík
Reykjavík
Hvanneyri
Akranes
Reykjavík
Kópavogur
Blönduós
Neskaupsstað
Reykjavík
Reykjavík
Siglufjörður
Siglufjörður
Reykjavík

201612/1590
201612/1589
201612/1588
201612/1587
201612/1586
201612/1585
201612/1584
201612/1583
201612/1582
201612/1581
201612/1580
201612/1579
201612/1578
201612/1577
201612/1576
201612/1575
201612/1574
201612/1573
201612/1572
201612/1571
201612/1570
201612/1569
201612/1568
201612/1567
201612/1566
201612/1565
201612/1564
201612/1563
201612/1562
201612/1561
201612/1560
201612/1559
201612/1558
201612/1557
201612/1556
201612/1555
201612/1554
201612/1553
201612/1552

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.

Embætti héraðsdómara
laust til setningar
Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við héraðsdóm Reykjavíkur til setningar
frá og með 1. janúar 2017 til og með 31. maí 2017.
Ráðherra setur í embættið að fenginni ábendingu
dómstólaráðs, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um dómstóla
nr. 15/1998. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12.
gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Áskilið er að í
umsókn komi fram upplýsingar um 1) núverandi starf,
2) menntun og framhaldsmenntun, 3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmannsstörfum, 5) reynslu
af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu af fræðistörfum, s.s.
kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 7) reynslu af stjórnun, 8) reynslu
af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s.
vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl.,
9) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni,
10) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í
vinnubrögðum 11) upplýsingar um tvo fyrrverandi/
núverandi yfirmenn/samstarfsmenn sem geta veitt
bæði munnlega og skriflega upplýsingar um störf og
samstarfshæfni umsækjanda og 12) aðrar upplýsingar sem varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf héraðsdómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit
af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlega fluttum
málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu
12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum
sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu
12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem
umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og
5) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa
verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem
varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa sem
héraðsdómari.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum,
er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem notað
verður til að eiga samskipti við umsækjendur. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um setningu
liggur fyrir.
Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík og í pósthólfið
postur@irr.is, eigi síðar en 27. desember 2016.
Innanríkisráðuneytinu,
9. desember 2016.
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Gagnastjóri
Gagnastjóri
Gagnastjóri

Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða Gagnastjóra

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi eða skólaliði í

Í boði er spennandi
starf hjá framsæknu
fyrirtæki sem er í
örum
og hefur á
Í boðivexti
er spennandi
að
skipa
starf
hjá framsæknu
metnaðarfullu
ogí
fyrirtæki sem er
samhentu
og hefur á
örum vextistarfsfólk.
að skipa
metnaðarfullu og
samhentu starfsfólk.

Starfssvið og ábyrgð:
-Stofnfiskur
Ábyrgð og yfirumsjón
utanumhaldi
og úrvinnslu gagna úr
hf.óskar
óskarmeð
eftir
aðráða
ráðaGagnastjóra
Gagnastjóra
Stofnfiskur
hf.
eftir
að
framleiðsludeildum fyrirtækisins

Starfssviðog
ogábyrgð:
ábyrgð:
Starfssvið

- Ábyrgð á ýmsum sérverkefnum
Ábyrgðog
ogyfirumsjón
yfirumsjónmeð
meðutanumhaldi
utanumhaldiogogúrvinnslu
úrvinnslugagna
gagnaúrúr
--Ábyrgð
- Frumkvæði
að úrbótum/nýjum
verkefnum
framleiðsludeildum
fyrirtækisins
framleiðsludeildum
fyrirtækisins
Ábyrgð
Ábyrgð
áýmsum
ýmsumsérverkefnum
sérverkefnum
---Hluti
af áfrjóvgunarteymi

Frumkvæði
að
Frumkvæði
aðúrbótum/nýjum
úrbótum/nýjumverkefnum
verkefnum
---Afleysing
gæðafulltrúa
Hluti
frjóvgunarteymi
Hlutiaf
af
frjóvgunarteymi
---Vinna
samkæmt
gæðakerfi félagsins

Menntunar og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Menntunarogoghæfniskröfur:
hæfniskröfur:
Menntunar

- Kunnátta á uppsetningu og úrvinnslu tölulegra gagna

- Háskólamenntun
sem
nýtist
í starfi
- Háskólamenntun
sem
nýtist
í starfi
- Nákvæmni og talnagleggni nauðsynleg
kunnátta
á Excel ogogeiga
auðvelttölulegra
með
að gagna
tileinka
- -Kunnátta
á uppsetningu
úrvinnslu
-Góð
Kunnátta
á uppsetningu
og
úrvinnslu
tölulegra
gagnasér
notkun
- -Nákvæmni
talnagleggni
-Vera
Nákvæmni
og
talnagleggni
opinnogfyrir
fjölbreytninauðsynleg
ínauðsynleg
starfi og hafa frumkvæði
- Góð
á Excel
ogog
eiga
auðvelt
með
aðað
tileinka
sérsér
- Góðkunnátta
kunnátta
á Excel
eiga
auðvelt
með
tileinka
-notkun
Jákvæðni og lipurð í samskiptum. Vinna vel í teymi
notkun

--Afleysing
- Vera
fyrir
fjölbreytni
í starfi
ogog
hafa
frumkvæði
Afleysinggæðafulltrúa
gæðafulltrúa
- Veraopinn
opinn
fyrir
fjölbreytni
í starfi
hafa
frumkvæði
Skrifleg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið gudbjorg@stofnfiskur.is fyrir 19. desember 2016
Vinna
samkæmt
gæðakerfi
félagsins
Jákvæðni
og
lipurð
í
samskiptum.
Vinna
vel
í
- Vinna er
samkæmt
- Jákvæðnifyrirtækisins
og lipurð í samskiptum.
Vinna velteymi
í teymi
Starfstöð Gagnastjóra
í Vogumgæðakerfi
og frekari félagsins
upplýsingar um Stofnfisk má nálgast á heimasíðu
www.stofnfiskur.is
Frekari upplýsingar um starfið má nálgast á gudbjorg@stofnfiskur.is
Skrifleg
fyrir
19.19.
desember
2016
Skriflegumsókn
umsóknásamt
ásamtferilskrá
ferilskráskulu
skuluberast
berastáánetfangið
netfangiðgudbjorg@stofnfiskur.is
gudbjorg@stofnfiskur.is
fyrir
desember
2016
Starfstöð
fyrirtækisins
www.stofnfiskur.is
Starfstöð Gagnastjóra
Gagnastjóraer
erí íVogum
Vogumog
ogfrekari
frekariupplýsingar
upplýsingarum
umStofnfisk
Stofnfiskmá
mánálgast
nálgastá áheimasíðu
heimasíðu
fyrirtækisins
www.stofnfiskur.is
Frekari
Frekariupplýsingar
upplýsingarum
umstarfið
starfiðmá
mánálgast
nálgastá águdbjorg@stofnfiskur.is
gudbjorg@stofnfiskur.is

Kópavogsskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Snælandsskóla
Velferðasvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða
· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu
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

LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGUM

Á VÖRUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
Sérfræðingur í birgðastýringu

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Sálfræðingur
» Skólastjóri - Nýr grunnskóli í Skarðshlíð
» Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
» Talmeinafræðingur
Grunnskólar
» Forfallakennari - Öldutúnsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Álfakot í Engidal
» Frístundaleiðeinandi - Hraunsel í Hraunvallaskóla
» Frístundaleiðeinandi - Krakkaberg í Setbergsskóla
» Íþróttakennari - Lækjarskóli
» Sérkennari - Hraunvallaskóli
» Skólaliði - Hraunvallaskóli
» Skólaliði - Víðistaðaskóli
» Stuðningsfulltrúi - Hraunsel í Hraunvallaskóla
» Stuðningsfulltrúi - Krakkaberg í Setbergsskóla
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
Leikskólar
» Leikskólakennarar - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Hörðuvellir
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Sérkennari - Hvammur
» Sérkennari - Vesturkot
» Þroskaþjálfi - Brekkuhvammur
» Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
Málefni fatlaðs fólks
» Þroskaþjálfi - Þjónustuíbúðir fatlaðs fólks
Stjórnsýslusvið
» Þjónustufulltrúi - Þjónustuver
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

hafnarfjordur.is

að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum

Ábyrgðarsvið

og starfsfólki. Það sem einkennir

• Yfirumsjón með birgðastýringu
• Greiningarvinna
Við leitum að liðsmanni með
• Menntun eða yfirgripsmikla starfsreynslu
í vörustjórnun
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af AGR
• Frumkvæði og getu til að finna lausnir

starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Vörustjóri búsáhalda, fatnaðar
og öryggisvara
Ábyrgðarsvið
• Sala, innkaup og
birgðastjórnun
• Samskipti við innlenda og
erlenda birgja
Við leitum að liðsmanni með
• Menntun og reynslu sem nýtist í starfi
• Mikla þjónustulund og góða samskiptahæfni
• Frumkvæði og getu til að finna lausnir
• Góða tölvukunnáttu
• Góða íslensku- og enskukunnáttu
Í boði eru
• Krefjandi störf hjá góðu fyrirtæki
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi
Húsasmiðjan er eitt stærsta verslunarfyrirtæki
landsins og rekur tvö vöruhús sem jafnframt eru
dreifingarmiðstöðvar fyrir
16 verslanir um land allt.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í

Byggjum á betra verði

Umsóknir berist fyrir
17. desember n.k.
og sendast til
atvinna@husa.is
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Félagsráðgjafi

SPENNANDI TÆKIFÆRI
HJÁ HÚSASMIÐJUNNI
Sölumaður lagnavara og hreinlætistækja á fagsölusviði

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í
að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og
spennandi starf, æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu/þekkingu á lagnavörum.
Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta
og sala til fagaðila
• Heimsóknir á byggingastaði

starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Laus er til umsóknar 80% staða félagsráðgjafa. Um
framtíðarstarf er að ræða og er staðan laus frá og
með 1. febrúar 2017 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsækjandi þarf að hafa starfsleyfi sem félagsráðgjafi
á Íslandi ásamt því að búa yfir víðtækri starsfreynslu.
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum er
nauðsynleg ásamt áhuga á þverfaglegri teymisvinnu.
Laun samkvæmt kjarasamningi Félagsráðgjafafélags
Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings
Félagsráðgjafafélags Íslands og Reykjalundar.
Umsóknir berist til Magnúsar Pálssonar,
forstöðufélagsráðgjafa (magnusp@reykjalundur.is )
sem veitir upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til 31. desember 2016.
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

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

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi
Í boði er
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Álftanesskóli
Umsóknir berist fyrir 19. desember n.k.
og sendast til atvinna@husa.is
Byggjum á betra verði

• Þroskaþjálfi
• Skólaliði

Hofsstaðaskóli

• Umsjónarkennari

Bæjarból

• Leikskólakennari

Holtakot

• Leikskólakennari

Hæðarból

• Matráður

Kirkjuból

• Leikskólasérkennari eða
þroskaþjálfi

Lundaból
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 ?

• Matráður

Sunnhvoll

• Leikskólakennari 80% starfshlutfall

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.

Ísafold

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

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Leikskólinn Barnabær,
Blönduósi auglýsir eftir leikskólakennara í
100 % stöðu frá og með 2. janúar 2017.
Barnabær er fjögurra deilda leikskóli með 60 nemendum og
eru börnin frá 8 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Deildirnar eru
aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði.
Mjög gott samstarf er við grunnskólann en elsti hópurinn fer
í kennslustundir einu sinni í viku allan veturinn.
Skólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu „ Málþroski- og
læsi, færni til framtíðar“ sem er samstarfsverkefni
leikskólanna á Hólmavík, Skagaströnd, Húnavöllum,
Hvammstanga og Blönduósi. Í verkefninu er meðal annars
lögð áhersla á að efla og styrkja málþroska og læsi barna
og snemmtæka íhlutun.
Hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg.
• Góð samskiptafærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og faglegur metnaður.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi FL og Sambands
íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember.
Áhugasamir hafi samband við Jóhönnu G. Jónasdóttir,
leikskólastjóra í síma 452 4530 eða á netfangið
johanna@blonduos.is

ÖFLUGUR
VERKEFNASTJÓRI
Köfunarþjónustan óskar eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og lifandi starf.
Við erum stærsta atvinnukafaraþjónusta landsins með mikla reynslu og þekkingu. Einnig veitum við
margs konar þjónustu varðandi rannsóknir á botni sjávar svo sem fjölgeislamælingar og
kjarnaborun. Þar að auki sinnum við alls konar sérhæfðri verktöku sem krefst þekkingar,
útsjónarsemi og áræðni.

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ

Mikil verkþekking og reynsla

Sölumennskuhæfileikar

Tilboðsgerð og verðútreikningar

Gott tengslanet, þegar kemur að
verkefnaöflun

Frumkvæði og útsjónarsemi

Útfærsla verka í samráði við
starfsmenn og verkkaupa
Verkstjórn ákveðinna verka
Verkefnaþróun og nýjungar

Kostur að hafa tölvukunnáttu í DK,
Excel og Word
Góð enskukunnátta

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli
á hallgrimur@diving.is. Varðandi frekari
upplýsingar, vinsamlega hafa samband
við Hallgrím Ingólfsson á
hallgrimur@diving.is eða
í síma +354-893-8303.
Góð laun fyrir réttan aðila.

Laus störf
við Varmárskóla
Leikskólinn
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2016-2017
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Hæfnikröfur:
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Auglýst
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eftrfarandistörf:
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Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
Varmárskóla.
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Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsstörf
störf skulu
skuluberast
berastáánetfangið
netfangiðhulduberg@mos.is.
hulduberg@mos.is.
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarsíma 5868170 og 8670727.
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Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
Nánari
Nánariupplýsingar
upplýsingar
veitir
veitirleikskólastjóri
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Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

EIGINLEIKAR

HÆFNISKRÖFUR

Verkefnaöflun og sölustjórn

Skipulagshæfileikar
Ákveðni og sjálfstæði
Jákvæðni og hæfileiki til að
vinna í hópi

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is

17

18 | Atvinna |

10. desember 2016 LAUGARDAGUR

SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR
AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS)
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi
starfi og sjúkraflutningum. Bæði er um
framtíðarstörf að ræða og sumarstörf
fyrir sumarið 2017. Framtíðarstarfsmenn
munu fá nauðsynlega menntun og
þjálfun til að geta sinnt bæði slökkvistarfi
og sjúkraflutningum hjá SHS en sumar
starfsmenn þurfa að hafa starfsréttindi
sem sjúkraflutningamenn. Allir starfs
menn verða að vera reiðubúnir að vinna
vaktavinnu.
Við erum að leita að einstaklingum sem
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð
borgarsvæðinu. Við viljum gjarnan sjá
fleiri konur í liðinu og æskilegt er að um
sækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna
kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu.
Kynningarfundur verður haldinn fyrir
umsækjendur í slökkvistöðinni í Hafnar
firði þann 6. janúar kl. 17:00 og hlaupa
próf (æfingapróf) fara fram í Kaplakrika
17. desember og 7., 14. og 21. janúar.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og
umsóknarferlið í heild sinni má finna á
heimasíðu SHS.

www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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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PÓSTURINN ÓSKAR
EFTIR DREIFINGARSTJÓRA

Deildarstjóri fræðslufrístunda- og menningarmála

Pósturinn leitar eftir dreifingarstjóra til að sjá um rekstur á
einni af dreifingarstöðvum fyrirtækisins á
höfuðborgarsvæðinu.

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og
metnaðarfullan einstakling til starfa.

Helstu verkefni
Daglegur rekstur stöðvarinnar
Starfsmannamál & áætlanagerð
Skipulag og breytingar vinnsluferla

Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál,
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Góð tölvukunnátta skilyrði sem og excel kunnátta
Góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála er æskileg.
Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og hæfni í
stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun
starfsmanna og umsjón með verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í
mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir.
Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Karl í
síma 5801000 eða í netfanginu gudmundurk@postur.is
Hægt er að sækja um starfið á umsóknarvef
Póstsins umsokn.postur.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að
Gránugötu 24, Siglufirði 580, eigi síðar en sunnudaginn
18. desember 2016.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri,
netfang; gunnarb@fjallabyggd.is eða Ólafur Þór Ólafsson,
deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála, netfang; olafur@fjallabyggd.is
sími 464 -9100.

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

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem hefur það að markmiði að vera hluti af góðu
ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

K E R F I S S TJ Ó R I AT M K E R FA
Helstu verkefni eru rekstur og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum og geymslulausnum. Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar svo og þjónusta við notendur. Í boði er
áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín
í öflugu teymi sem þróar og rekur hugbúnað fyrir flugumferðarstjórn. Unnið er á
dagvöktum og bakvöktum. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Hæfniskröfur:
•

Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða sambærilegu

•

Reynsla af Unix/Linux stýrikerfum er kostur

•

Þekking á sjálfvirkum verkfærum, s.s. Nagios, Chef og Puppet, er kostur

•

Reynsla af rekstri netkerfa og geymslulausna er kostur

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna
aðgangs að haftasvæði flugverndar. Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson
rekstrarstjóri ATM deildar, netfang arnar.thorarinsson@isavia.is.
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 TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
1 7. D E S E M B E R , 2 0 1 6

Sif er flugumferðarstjóri í
flugturninum á Keflavíkurflugvelli.
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

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

Klafar Löndunarþjónusta óska eftir starfsmönnun í
landanir úr ísfisk- og frystitogurum
Góð laun og mikil vinna framundan.
Einnig kemur til greina hlutastarf.
Viðkomandi þarf að geta byrjað í janúar 2017.
Upplýsingar í s: 892-2533 Eddi og s: 896-3440 Hanni

Óskum eftir að ráða starfsmann
sem er vanur smíðum og
húsaviðhaldi.
We would like to hire a worker
experienced in carpentry and
maintenance of buildings.
Chcielibyśmy zatrudnić pracownika
doświadczenie w stolarstwie i
konserwacji budynków.
Nánari upplýsingar/info.:
Kjartan Ragnarsson sími 770 5144 eða kjartan@normx.is

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

HRAFNISTA HAFNARFIRÐI

Bílstjóri

Viltu gera heiminn betri?

Jón Ö. Arnarsson

Röskur einstaklingur óskast á sendibíl Múlalundar
til dreifingar á vörum til viðskiptavina. Bílstjórinn er
andlit Múlalundar gagnvart viðskiptavinum og hæfni
til samskipta því mikilvæg. Starfsmaður þarf að vera
tilbúinn að ganga í önnur verkefni t.d. í framleiðslu
þegar tími gefst til.
Starfssvið
- Dreifing á vörum Múlalundar til viðskiptavina
- Samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk
- Umsjón með bílum Múlalundar
- Framleiðsla á vörum Múlalundar
- Önnur verkefni sem komið geta upp

Viltu vinna með okkur?
Hrafnista getur bætt við hjúkrunarfræðingum í frábæran starfsmannahóp á fjölskylduvænum vinnustað.
Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.

Hæfniskröfur
- Réttindi / hæfni til að keyra Ford Transit Custom
- Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
- Gott líkamlegt atgervi
- Stundvísi, heiðarleiki, snyrtimennska og reglusemi
- Reyklaus
Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurdur@mulalundur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viktor Úlfarsson
framkvæmdastjóri s: 854 0074
Umsóknarfrestur er til og með mánud. 19. desember

Um er að ræða tvær stöður
• Hjúkrunarfræðing í 80-100% starfshlutfall þar sem unnar eru morgun- og kvöldvaktir ásamt þriðju hverri helgi.
• Hjúkrunarfræðing á næturvaktir. Góð laun í boði.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta og samstarfshæfni
• Heiðarleik, dugnaður og góð framkoma
• Sjálfstæði og stundvísi

Múlalundur vinnustofa SÍBS

v/ Reykjalund Mosfellsbæ - www.mulalundur.is - s: 562-8500

Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir
forstöðumaður Hrafnistu í Hafnarfirði í síma 693-9502.
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember
og skal skila umsóknum á ardishulda@hrafnista.is.
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær
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SÉRFRÆÐINGUR Í SKJÖLUN Á KLÍNÍSKUM
UPPLÝSINGUM VEGNA ÞRÓUNAR OG
MARKAÐSSETNINGAR LÆKNINGATÆKJA
Starfið felur í sér gerð og viðhald skjala til staðfestingar á virkni og öryggi lækningatækja Össurar sem hluti af
tækniskrá vörunnar og í samræmi við gæðastaðla. Einnig þátttöku í skilgreiningu á virkni- og öryggiskröfum
og skipulagningu klínískra prófana í samstarfi við þróunarteymi.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Ritun og viðhald klíniskra skjala í tækniskrá

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

lækningatækja Össurar
• Aðkoma að ákvörðunum um læknisfræðilegar
virkni- og öryggiskröfur lækningatækja í tengslum
við hönnun og þróun
• Þátttaka í skipulagningu klínískra prófana
og rannsókna
• Tölfræðileg úrvinnsla og skjalfesting niðurstaðna
klínískra prófana

• Skilningur á mikilvægi skjölunar og gæðakrafna
vegna klínisks stuðnings við lækningavörur
• Þekking á og/eða vilji til að læra og tileinka sér kröfur
og staðla varðandi klíniskt mat á lækningatækjum
• Góð skipulagsfærni og nákvæmni
• Góð samskipta- og tjáningarhæfni á ensku, bæði rituðu
og töluðu máli
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2016. Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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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Tilkynning um fyrirhugaða
yfirfærslu vátryggingastofns
Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:
Yfirfærsla á vátryggingastofni frá Chubb Insurance Company of
Europe SE til ACE European Group Limited.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2016/2017 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa
nr. 641, 8. júlí 2016

Vátryggingatakar og vátryggðir geta skilað skriflegum athugasemdum til Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar yfirfærslu
innan eins mánaðar frá birtingu þessarar tilkynningar.
Fjármálaeftirlitið veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
fiskiskipa fyrir:
Vesturbyggð (Patreksfjörður)
Kaldrananeshrepp (Drangsnes)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu
nr. 1081/2016 í Stjórnartíðindum.
Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn)
Sveitarfélagið Garður
Vesturbyggð (Brjánslækur, Bíldudalur)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður, Ólafsfjörður)
Langanesbyggð (Þórshöfn, Bakkafjörður)

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir deildarstjóra
upplýsinga- og rannsóknaþjónustu.
Sjá nánari á starfatorg.is.

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar
reglur einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og
með 28. desember 2016.
Fiskistofa, 9. desember 2016.

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Atvinna
Starfsmaður í þjónustumiðstöð
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða starfsmann í
þjónustumiðstöð bæjarins. Leitað er að metnaðarfullum
og traustum einstaklingi, sem hefur áhuga á fjölbreyttum
verkefnum. Um 50% starf er að ræða.
Verksvið og ábyrgð
• Minniháttar viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar.
t.d. olíuskipti o.fl.
• Minniháttar viðhald á vatns- og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnana bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar
á þjónustubifreið, viðhald á opnum svæðum, snjómokstur
o.fl.
Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst
getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með vélar og að
viðhalda þeim.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Meirapróf/fólksflutninga 10 farþega eða gamla
ökuskírteinið - ökuskírteini sem voru í gildi 1. mars 1988
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsækjandi þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir
skv. bakvaktarkerfi þjónustumiðstöðvar.
Umsækjandi þarf að vera með hreint sakavottorð og skila því
inn þegar þess er óskað.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknareyðublöð fyrir starfið má nálgast á heimasíðu
Grindavíkurbæjar – www.grindavik.is/atvinna
Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is, skila í afgreiðslu Grindavíkurbæjar
Víkurbraut 62, eða senda á póstfangið:
Grindavíkurbær
„Starfsmaður í þjónustumiðstöð”
Víkurbraut 62
240 Grindavík
Umsóknarfrestur er til og með 26. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.

Framboðsfrestur
til trúnaðarráðs
Eflingar-stéttarfélags
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna kosningar trúnaðarráðs félagsins
fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til 31.12.2018. Kosið er
listakosningu.
Á hverjum frambornum lista skulu vera tillögur um
115 trúnaðarráðsmenn til tveggja ára samkvæmt
15. gr. laga félagsins.

Velferðarsvið

Tilkynning varðandi greiðslu
húsnæðisbóta og sérstaks
húsnæðisstuðnings
Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög nr. 75/2016 um húsnæðis
bætur og falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um húsaleigu
bætur. Reykjavíkurborg hefur annast afgreiðslu húsaleigu
bóta til einstaklinga með lögheimili í Reykjavík en frá
1. janúar 2017 munu umsóknir um húsaleigubætur falla úr
gildi og mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðis
bóta frá þeim tíma.
Umsókn um húsnæðisbætur ber því að beina til
Vinnumálastofnunar til þess að geta átt rétt á greiðslu
húsnæðisbóta frá 1. janúar 2017. Vakin er athygli á að
umsóknarferli varðandi húsnæðisbætur hjá Vinnumála
stofnum er rafrænt.
Frekari upplýsingar varðandi húsnæðisbætur má nálgast á
heimasíðunni www.husbot.is og hjá Vinnumálastofnun.

Nýjar reglur um sérstakan
húsnæðisstuðning
koma í stað reglna um sérstakar
húsaleigubætur
Einnig er vakin athygli á því að þann 1. janúar 2017 munu
ákvæði sem lúta að sérstökum húsaleigubótum í reglum um
félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur í
Reykjavík falla úr gildi og í stað þeirra munu reglur
Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning
taka gildi.
Samþykktar umsóknir um sérstakar húsaleigubætur munu
halda gildi sínu tímabundið og greiðsla mun fara fram á
grundvelli nýrra reglna. Á árinu 2017 mun velferðarsvið
Reykjavíkurborgar boða umsækjendur sem eiga samþykkta
umsókn um sérstakar húsaleigubætur í viðtal. Leggja skal
þar fram umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning sam
kvæmt nýjum reglum og kannað verður hvort umsóknin
uppfylli skilyrði reglna um sérstakan húsnæðisstuðning.
Eitt af skilyrðunum er að réttur umsækjanda til húsnæðis
bóta hafi verið staðreyndur hjá Vinnumálastofnun.
Reglur Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning
eru aðgengilegar á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá þjónustumiðstöðvum
Reykjavíkurborgar.

Listi uppstillingarnefndar, stjórnar og trúnaðarráðs
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 12. desember 2016.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 19. desember 2016.
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
jarðvinnu vegna byggingar nýs
hjúkrunarheimilis við Sólvang.
Verkefnið felur í sér uppgröft á lausum jarðvegi, losun
á klöpp ásamt brottakstri, upprif á byggingarefnum
sem fyrir eru, breytingar á lögnum og varnargirðingu
umhverfis vinnusvæðið.

Helstu magntölur

Uppgröftur á lausum jarðvegi
Losun á klöpp
Girðingar

500 m3
4.000 m3
300 m

Útboðsgögn eru seld í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, verð kr. 5.000.- Tilboð verða
opnuð á sama stað, þriðjudaginn 3. janúar 2017, kl.
11:00. Verklok eru 10. mars 2017
Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

585 5500

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Húsaleigubætur
verða Húsnæðisbætur
Helstu breytingar með nýjum
lögum um húsnæðisbætur

Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð
húsnæðisbóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili
hjá hinu foreldrinu.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðisbóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings
(áður sérstakar húsaleigubætur).
Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eignatengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagðar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin.
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið
75% af leiguupphæð.

www.husbot.is
Þar er líka að finna allar upplýsingar
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið
og nálgast umsóknareyðublöð.

Frekari upplýsingar varðandi
húsnæðisbætur má nálgast
á heimasíðunni www.husbot.is
og hjá Vinnumálastofnun.
KRÍA hönnunarstofa

Umsóknarfrestur vegna
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Fyrirmyndarþjónusta
Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Virðing

Áreiðanleiki
www.vmst.is
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Útboð
Framkvæmdadeild, fyrir hönd Akureyrarbæjar, óskar eftir tilboðum í
LED götulýsingarlampa vegna endurnýjunar lýsingar í bænum.

Styrkir til félagasamtaka vegna verkefna á sviði félagsmála
Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félagasamtökum um verkefni sem falla undir verkefnasvið
ráðuneytisins á sviði félagsmála. Ekki eru veittir styrkir
til verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum eða falla undir
sjóði ráðuneytisins eða samninga sem gerðir hafa verið
við ráðuneytið.
Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn
9. janúar 2017. Úthlutað verður eigi síðar en
28. febrúar 2017.
Reglur um úthlutun styrkja sem félags- og húsnæðismálaráðherra veitir samkvæmt safnliðum fjárlaga hverju
sinni er að finna á vefsíðu velferðarráðuneytisins
(www.vel.is).
Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða að
því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu
og ráðgjöf samkvæmt áherslum ráðherra hverju sinni.
Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma en eins árs í senn.
Þá má m.a. veita til verkefna sem felast í því að:
a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.
Veittir eru styrkir til félagasamtaka sem starfa á sviði
endurhæfingar, málefna fatlaðs fólks, forvarna, fræðslu
og fjölskyldu- og jafnréttismála. Að þessu sinni verður
lögð sérstök áhersla á verkefni sem eiga að:
a. Efla svæðisbundið samráð á sviði aðgerða gegn
ofbeldi og afleiðingum þess, sbr. samstarfsyfirlýsingu þriggja ráðherra um aðgerðir gegn
ofbeldi og afleiðingum þess (sjá nánari upplýsingar
í auglýsingu á vef ráðuneytisins).
b. Draga úr fátækt og félagslegum afleiðingum
fátæktar.
Ekki eru veittir styrkir eingöngu til rekstrar. Með rekstri
er m.a. átt við rekstur skrifstofu, þ.m.t. greiðslu húsaleigu.

Mat á umsóknum
Starfshópur metur styrkhæfi umsókna og gildi þeirra
fyrir málefnasvið ráðuneytisins. Mat á umsóknum skal
einkum byggjast á eftirtöldum sjónarmiðum eftir því
sem við á:
a. Gildi og mikilvægi verkefnis fyrir viðkomandi
málaflokk.
b. Að umsækjanda muni takast að ná þeim
markmiðum sem að er stefnt.
c. Að verkefnið sé byggt á faglegum grunni.
d. Að gerð sé grein fyrir því í umsókn hvernig
staðið skuli að mati á árangri.
e. Fjárhagsgrundvelli verkefnis og/eða hvort umsækjandi hafi hlotið aðra styrki til sama verkefnis.
Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis þarf
að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd þess verkefnis og ráðstöfun styrkfjárins til að ný umsókn komi
til greina.
Sækja skal um á rafrænu formi á umsóknarvef
Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is)
Innskráning á mínar síður – þrjár leiðir:

Lamparnir skulu henta fyrir lýsingu gatnakerfisins, stíga og bílastæða.
Heimilt er að bjóða í allar gerðir lampa eða hluta þeirra. Samningstími
er 3 ár. Útboðsgögn með nánari upplýsingum verða afhent rafrænt.
Óska má eftir þeim með tölvupósti á netfangið vikingurg@akureyri.is.
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 13:00 fimmtudaginn 12. janúar
2017.
Tilboðum má skila rafrænt á fyrrnefnt netfang eða í þjónustuanddyri
Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 600 Akureyri.
Tilboð verða opnuð strax að loknum skilafresti í fundarherbergi
framkvæmdadeildar á 3. hæð Ráðhúss að viðstöddum bjóðendum
sem þess óska.

FORVAL
Ný verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Vesturbæjarskóli viðbygging.
Eftirlit með uppsteypu og fullnaðarfrágangi
ásamt breytingu á núverandi leikifimsal og
kaffistofu kennara, forval nr. 13825.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

1. Auðkenning með rafrænum skilríkjum á vef
Island.is.
2. Auðkenning með Íslykli á vef Island.is.
3. Notandi velur flipann Nýskráning og skráir sig
á vefinn á kennitölu sinni, gefur upp fullt nafn,
heimilisfang og netfang og ákveður síðan lykilorð.
Hafi notandi sótt um áður á Mínum síðum velur hann
flipann Innskráning og skráir sig inn með einhverri
ofangreindra aðferða.
Undir flipanum Eyðublöð eru eyðublöð flokkuð eftir ráðuneytum og stofnunum. Athugið að merkja við
velferðarráðuneytið. Þar undir er umsóknareyðublaðið
Styrkur af safnliðum fjárlaga 2017 – félagsmál.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að finna á vef ráðuneytisins.
Reykjavík, 10. desember 2016

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.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Gamla höfnin
Norðurgarður, 2. áfangi
Bygging hafnarbakka 2017
Verkið felst m.a. í að reka stálþil, ganga frá stögum
og ankerum, rífa núverandi trébryggju, fylla inn fyrir
þil, steypa kantbita, leggja lagnir og steypa yfirborð
bakka.
Helstu magntölur eru :
Rekstur stálþils
Stög og ankerisplötur
Fyllingarefni
Regnvatnslagnir
Ídráttarrör fyrir rafstrengi
Snjóbræðsla
Steypt þekja
Malbik

120 m
42 stk
28.000 m³
200 m
2.000 m
4.000 m²
4.000 m²
400 m²

Verklok 15. nóvember 2017.
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni með nafni bjóðanda,
símanúmer og nafni tengiliðs á netfangið
sigurdurgj@mannvit.is. Einnig er hægt að sækja
gögnin á pappír endurgjaldslaust á skrifstofu
Mannvits, Urðarðhvarfi 6, 203 Kópavogi frá og með
þriðjudeginum 13. desember.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn 12. janúar 2017 kl. 11:00.
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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 ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Vesturgata 35b

Vantar til leigu

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Spennandi tækifæri í Hveragerði

Frumskógar 3 Hveragerði

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 11.des. kl: 14:00-14:30

á höfuðborgarsvæðinu
Miklaborg leitar að húsnæði fyrir
fjársterka erlenda aðila til leigu
Stærð húsnæðis þarf að vera
um 2000-2500 fm með lofthæð
ekki undir 6 metrum
Staðsetning opin en skilyrði að
næg bílastæði séu til staðar og
aðkoma góð

Tveggja herbergja sérbýli
í miðbæ Reykjavíkur
Alls 39,3 fm að stærð
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

Björt og mjög vel skipulögð

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

nánari upplýsingar veita

Svan G. Guðlaugsson

29,9 millj.

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

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
108 Reykjavík 20
Sími
533 6050
Sími 533 6050
Faxnr.
6055
Faxnr.533
533 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

Þrastarás 71, Hafnarfirði

Til sölu Frumskógar 3 í Hveragerði. Um er að ræða þrjú hús
samtals 511 fm á lóð sem er 1.183,0 fm. Í dag er þar rekið gistihús,
rúmgóðar íbúðir, björt herbergi og frábær útiaðstaða með heitum
potti, gufubaði og útisturtu.
Eignin samanstendur af:
• 264,6 fm íbúðarhúsi/gistihúsi á tveimur hæðum og á neðri
hæðinni er borðsalur fyrir gesti.
• 201,6 fm gistiheimili sem skiptist í 5 íbúðir, kjallari er undir húsinu
(fm ekki skráðir).
• 44,7 fm gistiheimili, ein íbúð.

IÐ

hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

oskar@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu og á
byrfasteign.is
Sóltún 20

Heiðmörk 35 Hveragerði
www.egfasteignamiðlun.is

S. 896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

STIGAHLÍÐ 2

Milljón dollara útsýni, laus strax.
OP

Óskar R. Harðarson

aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala

43,5 millj.
HÚ

S

Opið hús sunnudaginn 11. des. milli kl. 13 og 14
Gullfalleg og vel skipulögð 125 fm fimm herbergja íbúð á jarðhæð með
sér inngangi. Stór skjólsæl timbur verönd með skjólveggjum úr timbri
og gleri með einstöku útsýni.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum.
Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

Til sölu gamla bakaríið í Hveragerði við Heiðmörk 35.
Eignin skiptist í 3 eignahluta auk vörugeymslu, fermetrar samtals
610 fm. Stærð lóðar er 2.367,4 fm. Áhugaverð og stór eign sem
bíður upp á ýmiss tækifæri.
Í hluta húsnæðisins hefur verið starfandi bakarí í um 70 ár.
Hver á lóðinni hefur hingað til verið notaður til að baka brauð.
Lóðin liggur að hverasvæðinu.
Eignin skiptist í:
5 herb. íbúð, stærð 108,4 fm. 3ja herb. íbúð, stærð 99,6 fm.
Iðnaðarhúsnæði, stærð 287,0 fm. Vörugeymsla, stærð 115,1 fm.
Nánari upplýsingar er á fá á skrifstofu Byr fasteignasölu og á
byrfasteign.is

OPIÐ HÚS

Sunnudag milli kl. 13 og 13:30
STIGAHLÍÐ 2 - FALLEG OG MIKIÐ
ENDURNÝJUÐ 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ á 1. hæð í
fjölbýlishúsi á góðum stað í Hlíðunum.
Samliggjandi stofa og borðstofa og fjögur svefnherbergi. Seljandi skoðar skipti á sérbýli með
góðum bílskúr í Hveragerði eða á Selfossi.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár

535-1000
BORGARTÚNI 30 / 105 REYK JAVÍK
stakfell@stakfell.is / w w w.stakfell.is

Þorlákur Ómar Einarsson
LÖ G G I LTU R FA STEI G N A SA LI
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SKÓGARVEGUR 12-14, 103 RVK
STAKFELL KYNNIR RÚMGÓÐAR OG BJARTAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í FOSSVOGI

Frábærlega vel hannaðar af Tark arkitektum, allar íbúðir með stórum gluggum til suðurs
og suðursvölum, vönduðum innréttingum og vönduðum frágangi í alla staði. Íbúðir eru
til afhendingar í nóvember og desember 2016 og afhendast með flísalögðum gólfum
á baði og þvottahúsi. Mynddyrasímar eru í húsinu. Sér stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum ásamt geymslu í kjallara.
NÝ ÞRIGGJA HERBERGJA SÝNINGARÍBÚÐ TILBÚIN Í DAG!

Við verðmetum frítt fyrir væntanlega kaupendur íbúða og aðstoðum við allt ferlið frá
verðmati og sölu á þinni eign til kaupa á Skógarvegi.
Nánari upplýsingar um eignina veita þau Hrafntinna, Ólafur og Þorlákur.
HRAFNTINNA VIKTORÍA
KARLSDÓTTIR

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

Löggiltur fasteignasali
Lögfræðingur B.A.
GSM 820-4242
hrafntinna@stakfell.is

Rekstrarhagfræðingur MBA
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508
olafur@stakfell.is

Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820-2399
thorlakur@stakfell.is

G RU N N U R A Ð G Ó Ð U LÍ FI

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

OP

IÐ

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.

Rjúpnasalir 12
– 201 Kópavogur

HÚ

S

Mjög falleg 3ja herbergja 94 fm
íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi í
Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu með fataskáp,
stofu með útgengi á yfirbyggðar
flísalagðar svalir, tvö svefnherbergi
með fataskápum, eldhús með
góðri innréttingu, baðherbergi með
baðkari og þvottahús innan íbúðar.
Parket á stofu og herbergjum, flísar
á baðherbergi og þvottahúsi.
Verð 36,7 millj.

Hringbraut 94
– 101 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja 80,1 fm íbúð á 2. hæð í eftirsóttu fjölbýli fyrir 60 ára og eldri í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er á skiptist í aðalrými
með samliggjandi stofu, borðstofu og eldhúsi, útgengt á yfirbyggðar svalir með svalalokun og fallegu útsýni. Tvö góð svefnherbergi með
fataskápum. Eikarparket á gólfum. Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Geymsla (búr) innan íbúðar og önnur sér geymsla í
kjallara. Í sameign er bílageymsla sem íbúar geta nýtt og sameiginlegt þvottahús. Félagsmiðstöðin Vesturreitir er í húsinu þar sem boðið
er upp á hádegisverð auk fjölbreyttra námskeiða, hársnyrtingu o.fl. Verð 43,0 millj.

Fallegt og vel skipulagt parhús á
þremur hæðum í Vesturbænum.
Eignin skiptist í forstofu, hol með
stiga upp á efri hæð, rúmgóð
og björt stofa samliggjandi við
borðstofu sem er opin við eldhús,
parket á gólfum. Eldhús með góðri
innréttingu. Á efri hæð er baðherbergi, rúmgott svefnherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi inn af.
Í kjallara er stofa/sjónvarpsherbergi og svefnherbergi, parketi á gólfum,
þvottahús og geymsla. Hellulögð stétt og timburpallur eru framan við hús,
tyrfður garður er aftan við hús. Verð 57,5 millj.

Vesturgata 7
– 101 Reykjavík

Asparfell 6
– 111 Reykjavík

Aðalstræti 9
– 101 Reykjavík

Falleg 2ja herbergja 65,6 fm
íbúð í húsi fyrir 67 ára og eldri.
Í húsinu er þjónustumiðstöð
fyrir eldri borgara og heilsugæsla. Íbúðin skiptist í forstofu
með fataskápum, eldhús með
viðarinnréttungu, svefnherbergi,
stofa opin við sjónvarpshol,
parket á gólfum, útgengt á
hellulagðar vestursvalir. Baðherbergi, flísar á gólfum og veggjum, sturtuklefi
sem gengið er beint inn í, tengi fyrir þvottavél. Frábær staðsetning við miðborgina, stutt í alla verslun og þjónustu. Verð 34,0 millj.

Góð 5 herbergja 111,6 fm íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi við Asparfell . Íbúðin skiptist í forstofu
með fataskápum, eldhús með
viðarinnréttingu, samliggjandi
stofur með útgengi á svalir,
gestasalerni. Í svefnálmu eru
þrjú svefnherbergi, öll með
fataskápum, baðherbergi með
baðkari, geymsla með hillum.
Parket, korkur og dúkur á
gólfum. Verð 34,5 millj.

Falleg 2ja herbergja 49,7 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í hjarta
miðborgarinnar. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús sem er opið við
rúmgóða stofu, útgengi á svalir sem
snúa að Fógetagarðinum, svefnherbergi með fataskáp, parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf, þvottahús/geymsla innan
íbúðar, flísar. Frábær staðsetning.
Verð 31,5 millj.

Aflagrandi 40 – 107 Reykjavík - 60 ára og eldri

Opið hús laugardaginn 10. desember milli kl. 14:00 og 14:45, íbúð 0206.

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ, SKOÐUM SAMDÆGURS.

Naustabryggja 31-33

Birkimelur 6b

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 108,3 fm

107 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 78,4 fm

Ný og vönduð fjögurra herbergja íbúð með sér
bílastæði í bílakjallara. Íbúð 104 með þremur
svefnherbergjum ásamt stofu er 98,3 fm og
geymslan er 10 fm, samtals 108,3 fm.
Heyrumst

Hannes 699 5008

Heyrumst

44.900.000

Hannes 699 5008

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Björtusalir 6

11. des 15:00 – 15:30

201 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja
íbúð á annari hæð. Öll rými rúmgóð, stórar
skjólsælar svalir. Þrjú stór svefnherbergi.
Gegnheilt parket. Rúmgott eldhús með eyju.

Hannes 699 5008

46.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

39.900.000

Lómasalir 7

201 KÓPAVOGUR

Heyrumst

HERB: 3-4

Löggiltur fasteignasali

11. des 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 128 fm

FJÖLBÝLI

Mjög falleg, björt og vel skipulögð þriggja til
fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð (eitt
svefnherbergi í risi). Tvær stofur ásamt
rúmgóðu svefnherbergi í íbúð.

STÆRÐ: 204 fm

PARHÚS

HERB:

5

Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið.
Eikar gólfefni og eikar innréttingar. Aukin
lofthæð á efri hæð. Sér fataherbergi. Fallegt
útsýni úr eldhúsi og stofum.
Heyrumst

Hannes 699 5008

69.900.000

Löggiltur fasteignasali

11. des 16:00 – 16:30

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 107-195 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

LIND Fasteignasala kynnir:
NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR við
Garðatorg 2B.
Stórir gluggar, aukin lofthæð,
fallegt útsýni og rúmgóðar svalir.
Sérsmíðaðar innréttingar og skápar
frá Trésmiðju GKS. Bílastæði í
bílakjallara. Svalalokanir fylgja á
öllum svölum þar sem hægt er að
koma þeim fyrir.

Verð frá 57.500.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is
Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

Útgáfa 2.0
Íslensk valmynd
og tímaflakk.

ÁSKRIFENDALOTTERÍ 365

Allir áskrifendur að
sjónvarpspökkum 365
í nóv. og des. eiga
möguleika á að
vinna glæsilega
vinninga.

Tilboð gildir til 15. desember

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Í þrjátíu ár höfum við verið í fararbroddi við að færa þér gæðaefni

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá

með nýjustu tækni. Árið 1986 biðu tilvonandi áskrifendur okkar í

365 og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á

röðum eftir myndlyklum þegar fyrsti myndlykillinn kom til Íslands.

0 krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Frá þeim tíma hefur hvergi verið hnikað og hver tæknibreytingin
tekið við af annarri. Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir
skemmtunarinnar á sem bestan hátt og stígum nú enn eitt skrefið
PIPAR\TBWA / SÍA

og kynnum 365 sjónvarp á Apple TV. Meiri hraði, skarpari mynd og
enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

Tilboðið gildir með völdum
sjónvarpspökkum 365 til
15. desember 2016.
Nánar á 365.is eða í síma 1817.

Í samstarfi við Epli og Valitor

