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VERKFRÆÐINGUR
Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í þróunardeild fyrirtækisins.
Við leitum að einstaklingi með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Þróun á nýjum vörum

• M.Sc. í verkfræði eða B.Sc. í tæknifræði

• Gerð frumgerða

• Rík þjónustulund

• Tæknileg umsjón með vörum á markaði

• Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 30. 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

Farfuglar er sjálfseignarstofnun sem hefur það hlutverk að styðja við sjálfbæra og ábyrga ferðamennsku og menningarlega
fjölbreytni. Starfsemin hófst í frjálsum félagasamtökum 1939. Sérstaða og samkeppnisrekstur Farfugla byggir á vitund og ástríðu
starfsfólks sem hefur gildin víðsýni, virðing og gestrisni að leiðarljósi. Farfuglar eru aðilar að alþjóðasamtökum Farfugla – Hostelling
International – og eiga systursamtök í 80 þjóðlöndum um allan heim. Hjá Farfuglum starfa að jafnaði 70 starfsmenn á sex
starfsstöðvum í Reykjavík og Borgarnesi. Einnig eru Farfuglar í samstarfi við rekstraraðila yfir 30 farfuglaheimila um allt land sem reka
gistingu og aðra þjónustu undir merkjum Farfugla.

Framkvæmdastjóri Farfugla
Stjórn Farfugla ses auglýsir starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar. Framkvæmdastjóri heyrir undir sjö manna
stjórn Farfugla ses. Félagið hefur nýlega farið í mikla stefnumótunarvinnu sem nýr framkvæmdastjóri innleiðir og
fylgir eftir. Framkvæmdastjóri fær til liðs við sig öflugan hóp af starfsfólki með margra ára reynslu og þekkingu.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd stefnu
Ábyrgð á allri daglegri starfsemi og stjórnun
Ábyrgð á rekstri
Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana stjórnar
Upplýsingagjöf til stjórnar, starfsmanna og ytri aðila
Virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
Er ábyrgur fyrir því að starfsemin sé ætíð í samræmi
við gildi Farfugla

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Hæfniskröfur:
Leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar
Þekking og reynsla af rekstri fyrirtækja
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af samningagerð
Reynsla af rekstri á sviði ferðaþjónustu er kostur
Reynsla af starfi með félagasamtökum eða af
samfélagslegum verkefnum er kostur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði
viðskipta eða rekstrar
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
•
•
•
•
•
•

Upplýsingar veitir:
Sveina Berglind Jónsdóttir
sveina@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.

Vegna aukinna umsvifa hjá Vélfangi
leitum við eftir nýjum liðsfélaga í 50 %
starf á skrifstofu félagsins í Reykjavík.
Helstu störf:
Bókhaldsvinna
Útsending reikninga
Innheimta
Afstemmingar
Símsvörun og önnur tilfallandi störf

TNT hraðflutningar leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum
þjónustufulltrúa í fullt starf í Reykjavík.
TNT hraðflutningar er alhliða flutningsfyrirtæki sem sérhæfir sig í
hraðflutningum milli landa, ásamt tengdri þjónustu.

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Reynsla í DK kostur en ekki skilyrði
Almenn tölvukunnátta
Kunnátta í ensku máli, töluðu jafnt sem rituðu
Góð mannleg samskipti ásamt gleði og kátínu

Helstu verkefni
• Utanumhald um að sækja vörur erlendis og innanlands
• Svara innlendum og erlendum fyrirspurnum
• Samskipti við sölumenn
• Önnur tilfallandi verkefni

Hvetjum konur jafnt sem karla,
unga jafnt sem aldna til að sækja um.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið eyjolfur@velfang.is
fyrir 5. janúar 2017. Nánari upplýsingar um starfið gefur
Eyjólfur í s. 580-8200

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum og/eða flutningastarfsemi æskileg
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og vilji til að starfa í teymi
• Góð tölvukunnátta

Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200
Frostagata 2a • 600 Akureyri • www.velfang.is

Nánari upplýsingar veitir Héðinn Gunnarsson í netfanginu hedinn@tnt.is.
Umsóknarfrestur er til 29. desember 2016.

Vélfang ehf er ört vaxandi fyrirtæki á sviði landbúnaðar og vinnuvéla.
Hjá fyrirtæki okkar vinna 20 samhentir og kátir starfsmenn á starfstöðvum
okkar í Reykjavík og Akureyri. Vélfang leggur mikla áherslu á góða
þjónustu og góð samskipti við viðskiptavini sína.
Helstu vörumerki okkar eru JCB, Claas, Fendt, Kuhn, Kverneland ofl.

Umsóknum skal skilað til TNT, Stórhöfða 32, 110 Reykjavík eða til
hedinn@tnt.is. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á TNT.is

Laus störf

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Um er að ræða störf hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga, sérgreinarritara/Skrifstofustjóra og deildarlæknia. Ef þú hefur áhuga á að takast á við
krefjandi starf, í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.

FRAMKVÆMDASTJÓRI HJÚKRUNAR
Röntgendeild

Leitað er eftir stjórnanda sem hefur brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp sterka liðsheild
og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu
og framtíðarsýn Landspítala. Mikilvægt er að framkvæmdastjórinn
DEILDARLÆKNAR
sé kraftmikill og farsæll leiðtogi, reyndur
breytingastjórnandi
og þekki til straumlínustjórnunar („lean“).
Lausar
eru til umsóknar tvær stöður deildarlækna
röntgendeildar. Annars vegar er boðið upp á 6
eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa hug á
Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra
situr í framkvæmdastjórn
spítalans. Undir framkvæmdastjóra
sérfræðinámi og
í myndgreiningu
er boðið upp á allt að
tveggja ára stöðu
sem nýtist
til sérnáms.
hjúkrunar, ásamt framkvæmdastjóra lækninga,
heyra
gæðaog sýkingavarnadeild, vísindadeild og menntadeild.
Hins vegar á röntgendeild LSH, ísótópar, með
sérstakri áherslu á ísótóparannsóknir og „molekular
imaging”. Boðið er upp á allt að tveggja ára stöðu sem
nýtist til sérnáms.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
•

Hæfnikröfur

Helstu verkefni og ábyrgð
Vera leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni og framkvæmd
stefnu
Brennandi áhugi á framþróun spítalans
• Almenn störf
deildarlæknis á •röntgendeild
spítalans í samvinnu við forstjóra og aðra framkvæmdastjóra
Leiðtogahæfileikar
• Þátttaka í kennslu og þjálfun •læknanema
Þátttaka í rannsóknarvinnu • Framúrskarandi samskiptahæfni
Vinna að eflingu mannauðs hjúkrunarfræðinga og •annarra

heilbrigðisstétta
• Farsæl stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu
Hæfnikröfur
• Vinna að uppbyggingu kennslu- og vísindastarfs á spítalanum
• Frumkvæði, áræðni og jákvætt viðmót
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Vinna að eflingu öryggismenningar, gæðum í þjónustu
og stöðugum
• Reynsla
af þróunar- og rannsóknavinnu
• Jákvætt
viðmót og hæfni í mannlegum
samskiptum
umbótum
• Hæfni og vilji til að líta á starfsemi spítalans sem eina heild
• Íslenskt lækningaleyfi
• Innleiða nýjungar og breytingar og stuðla að framþróun starfseminnar
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
Nánari upplýsingar veitir Pétur•HAkademískt
Hannesson, hæfi og reynsla af vísindastörfum
yfirlæknir (peturhh@landspitali.is, 824 5322).

Umsóknarfrestur er til og með 26.10.2015.
Starfshlutfall er 100% og eru störfin laus frá
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá Landlæknis
embættinu. Mat á umsóknum verður einnig í höndum valnefndar þar sem forstjóri Landspítala
tekur virkan þátt en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningu í starfið. Starfið er 100% starf og er
veitt til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.
Nánari upplýsingar á vef Landspítala; www.landspitali.is/mannaudur og Starfatorgi;
www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2017
Landspítali er þjóðarsjúkrahús með víðtækt þjónustu,- menntunar- og vísindahlutverk. Framtíðarsýn spítalans er að
vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Megináherslur í stefnu og starfsáætlun
2016 eru öryggismenning,
þjónusta,
uppbyggingfjármálaráðherra
mannauðs og stöðugar
umbætur.
Gildi
Landspítala
eru:á;Umhyggja,
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum
og starfsleyfi. Laun
skv. kjarasamningi
og stéttarfélags.
Sótt
er um
starfið rafrænt
fagmennska,
framþróun.
www.landspitali.is, undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður
svarað. öryggi
Tekið erog
mið
af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- brigðisvísindum.
Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.
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INNKAUPAFULLTRÚI

FYRIR BIOEFFECT HÚÐVÖRUR
ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða til starfa innkaupafulltrúa í framleiðsludeild
BIOEFFECT ehf., dótturfyrirtæki ORF Líftækni.
Starfssvið
•
Vinnsla og eftirfylgni við pantanir
•
Samskipti við erlenda og innlenda birgja
•
Samskipti við flutningsaðila
•
Tollskýrslugerð og bókun reikninga
•
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•
Menntun sem nýtist í starfi
•
Reynsla af innkaupum
•
Reynsla af notkun Navision
•
Góð enskukunnátta
•
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknir með ferilskrá sendist á starf@orf.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2016

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir 24 tegundir frumuvaka (human growth factors)
með plöntu erfðatækni, þar á meðal EGF frumuvakann (Epidermal Growth Factor). ORF Líftækni er
eina félagið í heiminum í dag sem framleiðir húðvörur með þessari aðferð, en húðvörur fyrirtækisins eru
framleiddar undir nafninu BIOEFFECT og eru í dag seldar í meira en 1000 lúxusverslunum í 29 löndum.
ORF Líftækni hf. er ört vaxandi fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla möguleika á
framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn.

M A R K A ÐSSTJ Ó R I
Yf ir u m s jó n með m a r ka ðs m á l u m C i nta mani
•
•
•
•
•

S a mskipt i vi ð augl ýs i ngas tofu
Á by rgð á ma r kað s - o g k ynni ngarefni
Umsjó n með undi r búni ngi o g framk væ md k y n n i n g a f y r i r s ý n i n g a r
Und irb úning ur o g framk væ md mar kað s á ætl a n a
Þá ttta ka í stefnumót un

Menntuna r- o g h æfn i s k röfu r
•
•
•
•
•
•

Rey nsla a f mar kað s mál um, a. m. k . þr i ggja á ra rey n s l a
Rey nsla a f mar kað s mál um á s más ö l uma r ka ð i er ko stu r
Mennt u n á s vi ð i mar kað s fræ ð a e r ko s t ur
Á st r íða f y rir út i vi s t
Sjá lfst æði í vi nnubrö gð um
Skö p u na rg leð i o g mi k i l l dr i fk raft ur

SÖ LU STJ Ó R I
Yf ir u m s jó n með sö l u m á l u m C i nta m a n i
•
•
•
•

Á by rgð á a ll r i s más ö l u o g s ö l u á f yr i r t æ kja m a r ka ð i
Á by rgð á sö l uáæt l unum
S a ma ntekt gre i ni ngar á s ö l u t i l framk væ m d a stjó ra
Und irb úning ur o g i nnl e i ð i ng nýr rar s tefn u í s ö l u m á l u m

Menntuna r- o g h æfn i s k röfu r
•
•
•
•
•
•

Rey nsla a f sö l u, a. m. k . þr i ggj a ára reyns l a
Rey nsla a f smás ö l u o g/e ð a f yr i r t æ k j as ö l u er ko stu r
Mennt u n á s vi ð i vi ð s k i ptafræ ð a e r ko s t u r
Á st r íða f y rir út i vi s t o g s ö l umál um
Sjá lfst æði í vi nnubrö gð um
Skö p u na rg leð i o g mi k i l l dr i fk raft ur

Umsókn ir skul u s e n d a r á Ei n a r Ka r l fra m k v æ m dast j ó ra,
ein arkarl@cinta m a n i . i s m e r kt „ M a r ka ð s s t j ó r i “ eð a „S ö l u st j ó r i “
f y rir 31 .desem be r 20 1 6. Fa r i ð ve rð u r m e ð al l ar u m só k n i r
sem trún að arm á l .
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Lögfræðingur óskast til starfa hjá
nefnd um eftirlit með störfum lögreglu
Auglýst er laust til umsóknar starf lögfræðings hjá nefnd um eftirlit með störfum
lögreglu. Starfshlutfall er 50% með möguleika á hækkun í allt að 100% hlutfall síðar.
Samkvæmt lögum nr. 62/2016, um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996, skal skipuð nefnd
sem hafi eftirlit með störfum lögreglu. Nefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem tekur til starfa
1. janúar 2017. Leitað er að lögfræðingi til starfa fyrir nefndina. Starfið felst m.a. í að skipuleggja
almenn störf og verkefni nefndarinnar, skrá mál sem berast eða nefndin setur af stað að eigin
frumkvæði, sjá um samskipti við málsaðila, aðstoða nefndarmenn við úrlausn mála, undirbúa
fundi nefndarinnar, rita fundargerðir, vinna að framsetningu á almennum greinargerðum og
tölulegum upplýsingum um viðfangsefni á starfssviði nefndarinnar o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða
meistaraprófi
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig
í ræðu og riti
• Frumkvæði og skipulagshæfni og geta til að starfa
sjálfstætt, sem og í hóp
• Þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum
Umsóknarfrestur er til 6. janúar 2017.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf,
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu ráðuneytisins:
www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir
mannauðsstjóri í síma 545 9000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins við fjármálaráðherra.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf.
Samkvæmt lögum nr. 62/2016 er undirbúningur ráðningar og
ákvörðun um ráðningu á hendi formanns nefndar um eftirlit
með störfum lögreglu.
Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn
til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. Athygli
er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út.

Starfsfólk
óskast!
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.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

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

Móttökuritari á læknastofu
Starfið felst í að taka á móti skjólstæðingum, svara í síma
og vinna með tölvu og sjá um frágang gagna.
Í starfinu felst einnig frágangur og umhirða á stofunni
almennt og að aðstoða við tilfallandi verkefni.
Ráðið verður í 50% starf, sem unnið er á hefðbundnum
dagvinnutíma á virkum dögum.

ARE YOU AN EXPERIENCED
WINDOW CLEANER?
Then AÞ-Þrif is looking for you.
You also need to be punctual and efficient,
with driving license and no criminal record.
Must speak icelandic or english.
If you are interested, please apply via
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.
PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

SUMARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
EIN VINSÆLASTA
VERSLUN Í FLUGSTÖÐINNI

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar
Um er að ræða sumarstörf á lager og í verslunum Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. Leitað er að þjónustulunduðum, glaðlyndum,
snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra
og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.
Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.

Verslun

Vöruhús

Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini
fyrirtækisins og áfyllingum í verslun.
Unnið er í vaktavinnu.

Starfið felst í almennum lagerstörfum.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Góður sölumaður með ríka þjónustulund

• Meirapróf og/eða lyftarapróf er æskilegt

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Góð tölvukunnátta

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað til ágústloka.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2017.
Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin
ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi,
tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

16-3606 — HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „Móttökuritari“

5

6

| Atvinna |

17. desember 2016 LAUGARDAGUR

Fjársýsla ríkisins óskar eftir
sérfræðingi á uppgjörssvið
Fjársýslan er þjónustuog þekkingarstofnun
á sviði opinberra
fjármála. Stofnunin veitir
fjármálatengda þjónustu til
ríkissjóðs og ríkisaðila og
annast umsýslu fjármuna.
Þá hefur hún yfirumsjón
með bókhaldi og uppgjörum
ríkissjóðs og tryggir
tímanlegar og áreiðanlegar
upplýsingar um fjármál
ríkisins.
Fjársýslan leggur áherslu
á liðsheild, starfsánægju,
gagnkvæma virðingu og gott
starfsumhverfi með öflugum
hópi starfsmanna.
Góður starfsandi,
fjölskylduvænt
vinnuumhverfi og að
starfsfólk hafi tækifæri
til að þróast í starfi er í
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.
Nánari upplýsingar um
stofnunina er að finna á
www.fjs.is

Fjársýsla ríkisins auglýsir lausa stöðu sérfræðings á Uppgjörssviði. Um framtíðarstarf er að
ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Starfið felur í sér þátttöku í innleiðingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla hjá ríkissjóði auk annarra verkefna sviðsins. Kjörið tækifæri fyrir einstakling
sem vill takast á við faglegar áskoranir og spennandi framtíðarstarf.
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IPSAS)
Aðstoð við ríkisaðila um bókhald, reikningsskil og afstemmingar
Samræming reikningsskila og bókhalds ríkisaðila
Mánaðar- og ársuppgjör ríkisaðila
Vinna við gerð ríkisreiknings og önnur verkefni í samráði við forstöðumann
Hæfnikröfur
Viðskiptafræðimenntun og framhaldsnám í reikningsskilum
Reynsla af uppgjörum og afstemmingum
Góð þekking á Excel og upplýsingatækni
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Góð samskiptahæfni

Hársnyrtir
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða í stöðu
hársnyrtis í 60% starf til að sinna íbúum heimilins.
Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem hársnyrtir
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Starfið er laust frá 1. janúar 2017
Umsóknarfrestur er til 28.12.2016.
Umsóknir skulu berast á kristinsig@sunnuhlid.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín
Sigurþórsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560-4107.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 06.01.2017.
Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%
Nánari upplýsingar veita
Þórir Hvanndal Ólafsson - thorir.olafsson@fjs.is - 545-7500
Pétur Ólafur Einarsson - petur.einarsson@fjs.is - 545-7500

Tækniteiknari
VSB Verkfræðistofa óskar að ráða tækniteiknara til starfa
á sviði burðarvirkja.
Starfið felst í þátttöku í hönnun burðarvirkja hverskonar
mannvirkja. Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og Revit
er nauðsynleg. Frekari upplýsingar gefur Hannes Örn
Jónsson (hannes@vsb.is).
Umsókn um starf með upplýsingum um menntun, hæfni
og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu VSB eða á
ofangreint netfang eigi síðar en 30. desember nk. Fyllsta
trúnaðar er gætt.
VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega ráðgjöf
með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska og áreiðanleiki.
Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 og í dag starfa þar 25 manns.
Vel er búið að starfsfólki á skrifstofu VSB að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.

Meiraprófsbílstjóri óskast
Aðföng leitar að meiraprófsbílstjóra í framtíðarstarf
við útkeyrslu á vörum í verslanir.
Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er til skiptis á dag og kvöldvöktum, með góðu vaktarfríi á milli.
Sækja skal um starfið á www.adfong.is.
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.
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Staða deildarstjóra
hjá Rauða krossinum í
Hafnarfirði og Garðabæ
Stjórn Rauða krossins í Hafnarfirði
og Garðabæ leitar að öflugum
leiðtoga með góða samskiptahæfni
og frumkvæði til að stýra deildinni.
Störf deildarinnar eru fjölbreytt og snúa
helst að félagslegu öryggi. Þar á meðal eru
félagsstarf og heimsóknir til hælisleitenda,
heimsóknavinaverkefni og margt fleira.

Starf- og ábyrgðarsvið deildarstjóra
• Daglegur rekstur deildarinnar
• Starfsmannahald
• Ábyrgð á starfsemi deildar gagnvart stjórn
• Gerð rekstraráætlunar í samstarfi við
stjórn og umsjón stjórnarfunda
• Samskipti við landsskrifstofu Rauða krossins

Helstu kröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og áhugi á sjálfboðaliðastarfi
og félagasamtökum æskilegur
• Reynsla af fjármálum og bókhaldi
• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni
og sveigjanleiki
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lausnamiðuð hugsun og frumkvæði
• Þekking á stefnumótunarvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 3. janúar 2017.
Vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir
á hafnarfjordur.gardabaer@redcross.is.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 – 3 6 5 4

Deildarstjóri starfar eftir lögum Rauða
krossins á Íslandi og stefnu hreyfingarinnar.
Helsta starfssvið er að framfylgja áætlunum
og ákvörðunum stjórnar deildarinnar og að
virkja sjálfboðið starf á starfssvæði hennar.

LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!
Rjóður

ÞROSKAÞJÁLFI OG SJÚKRALIÐI
Laus eru til umsóknar störf þroskaþjálfa og sjúkraliða. Um er að ræða 60-80% starfshlutfall
í hvoru starfi.
Rjóður er hvíldar-, hjúkrunar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik og/ eða fötluð börn.
Rjóðrið er hluti af Barnaspítala Hringsins og er staðsett á lóð Landspítala í Kópavogi. Í Rjóðri starfa
hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og þroskaþjálfar sem skapa heimilislegt umhverfi í samræmi við
þarfir hvers og eins. Áhersla er lögð á góð samskipti og samvinnu við foreldra og systkini barnanna.
Kjörorð Rjóðurs er traust, virðing og velferð.

Móttökugeðdeild 33A

SJÚKRALIÐI
Spennandi og þroskandi starf fyrir áhugasaman sjúkraliða. Á móttökugeðdeild 33A er veitt
sólarhrings þjónusta fyrir einstaklinga með alvarlegan fíkni- og geðvanda (tvígreiningu). Deildin er
ein af þremur einingum fíknigeðdeildar Landspítala.
Þverfaglegt meðferðarteymi vinnur saman að því að greina líffræðilega, sálfræna og félagslega þætti
sem stuðla að eða viðhalda báðum sjúkdómum sem og veitir viðeigandi einstaklingshæfða meðferð.
Meðferðarnálgun er því fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers einstaklings.

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.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

UMHYGGJA • FAGMENNSKA • ÖRYGGI • FRAMÞRÓUN

Ef þú ert með rétta starfið
— erum við með réttu manneskjuna
www.capacent.is
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Menntasvið
Kópavogs
auglýsir eftir yfirsálfræðingi við leik- og grunnskóla
Yfirsálfræðingur tilheyrir Menntasviði Kópavogs og sinnir allri almennri sálfæðivinnu við leik- og grunnskóla
bæjarins. Hann tekur virkan þátt í stefnumótun og málefnum er lítur að aðkomu sálfræðinga í leik- og
grunnskólum. Jafnframt tekur yfirsálfræðingur þátt í þverfaglegu starfi skóla.
Ráðningartími og starfshlutfall
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um er að ræða 100% starf.

•
•
•
•
•

Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara,
íþróttafræðinga eða verðandi íþróttafræðinga til að kenna 1-4
ára gömlum börnum á sunnudagsmorgnum. Gerpla hefur boðið
upp á þjálfun fyrir börn 3-4 ára í nokkuð mörg ár við góðan
orðstír. Krílafimleikar eru fimleikamiðaður íþróttaskóli þar sem
börnin mæta með foreldrum sínum til æfinga.

Fimleikaþjálfarar í áhaldafimleikadeild karla óskast

Kröfur um menntun og reynslu
•

Fimleikaþjálfarar, íþróttafræðingar
eða verðandi íþróttafræðingar óskast

Löggilding til að starfa sem sálfræðingur
Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
Reynsla af greiningum og ráðgjöf vegna barna
Leikni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði
Reynsla af starfi sem skólasálfræðingur er æskileg

Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara fyrir áhaldafimleikadeild karla. Þjálfarinn þarf að hafa
einhverja reynslu af fimleikaþjálfun drengja, möguleiki er á allt
að 70% starfi fyrir rétta einstaklinga.
Þarf að geta hafið störf í janúar 2017.

Launakjör og nánari upplýsingar
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og Sálfræðingafélagsins.
Nánari upplýsingar veita Anna Karen Ásgeirsdóttir (annak@kopavogur.is) sérkennslufulltrúi og Tómas Jónsson
(tomas@kopavogur.is) sérfræðiþjónustufulltrúi í síma 441 0000
Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar 2017.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur. is

Hjá Gerplu starfar góður samheldinn hópur af þjálfurum
í stærsta fimleikafélagi landsins. Góður starfsandi,
mikill metnaður og fagmennska í fyrirrúmi
Upplýsingar má fá hjá framkvæmdastjóra Gerplu,
Olgu Bjarnadóttur í síma 441-8801 eða á netfangið
olgab@gerpla.is
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun, starfs- og
þjálfarareynslu skal skilað fyrir 28. desember 2016
á sama netfang.

Kópavogsbær

Stjórn íþróttafélagsins Gerplu
kopavogur.is

Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Skóla- og frístundasvið

Staða sérkennslufulltrúa á skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir sérkennslufulltrúa til að starfa á fagskrifstofu leikskólamála á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.
Fagskrifstofa leikskólamála leiðir nýbreytni og þróun leikskólastarfs í Reykjavíkurborg, annast eftirlit með starfsemi leikskóla og
dagforeldra og veitir þeim ráðgjöf og stuðning.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka
Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir.
Sérkennslufulltrúi hefur umsjón með úthlutun fjármagns til sérkennslu í leikskólum og tekur þátt í stefnumótun varðandi stuðning og
sérkennslu á sviðinu. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála.
Helstu verkefni
• Stefnumótun í sérkennslumálum leikskóla í samstarfi
við yfirmann
• Umsjón með úthlutun fjármagns til sérkennslu í samstarfi
við fjármálskrifstofu
• Yfirumsjón og eftirlit með sérkennslu í leikskólum
• Þátttaka í teymisvinnu á fagskrifstofu
• Samstarf við sérfræðinga skólaþjónustu þjónustumiðstöðva
• Samskipti og ráðgjöf við stjórnendur leikskóla
• Samskipti við foreldra
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum
• Reynsla af leikskólastarfi og sérkennslu í leikskólum
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Gott vald á ensku er kostur

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. febrúar 2017, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, í síma 411-1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

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

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir
eftir bókasafns- og upplýsingafræðingi. Stofnunin rekur
öflugt rannsóknarbókasafn á fræðasviði Árnastofnunar
sem þjónar starfsmönnum og gestum stofnunarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Uppbygging og stjórnun safnkosts
• Aðföng bóka og tímarita
• Skráning og útlán í Gegni
• Þjónusta við starfsmenn og gesti
• Umsjón með lestrarsölum
• Umsjón með skjalasafni
• Umsjón með vefsíðum bókasafnsins á vef stofnunarinnar
Hæfniskröfur:
• MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða
sambærileg menntun
• Skráningarheimild í Gegni
• Reynsla af skjalastjórnun æskileg
• Góð íslensku- og tungumálakunnátta og færni í
mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
Um er að ræða fullt starf frá 1. febrúar 2017.
Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið
kari.kaaber@arnastofnun.is eigi síðar en 6. janúar 2017.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.
Laun eru skv. kjarasamningum BHM og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.
Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.
Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni, www.arnastofnun.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Benediktsdóttir
(s. 525 4022, olof.benediktsdottir@arnastofnun.is).
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Starfatorg.is
AFGREIÐSLUSTARF
Hraunbergsapótek óskar eftir starfsmanni í fullt starf við
afgreiðslu. Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á
vörum í verslun, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn
lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og
notkun þeirra.
Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg og reynsla úr
apóteki er mikill kostur.
Góð þjónustulund, hreint sakavottorð og stúdentspróf eða
sambærileg menntun. Lágmarksaldur er 20 ár.
Umsóknarfrestur er til 27.12.2016
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
info@hraunbergsapotek.is merkt „Afgreiðslustarf“

Seltjarnarnesbær
Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir
að ráða starfsfólk í eftirtalin störf á Sæbraut á
Seltjarnarnesi sem er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk
á aldrinum 20-40 ára.
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með menntun
á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda.
• Stuðningsfulltrúi
Nánari upplýsingar um störfin gefur Ásrún Jónsdóttir
forstöðumaður í síma 8690775 eða
asrun.jonsdottir@seltjarnarnes.is. Sjá einnig
nánar um störfin á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 29. desember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Fagstjóri hjúkrunar
Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Iðjuþjálfi, Geðheilsu-eftirfylgd
Verkefnisstjóri
Sviðsstjóri kennslusviðs
Fjármálastjóri/skólafulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Gæðastjóri
Sjúkraþjálfari, endurhæfingad.
Aðstoðarmaður í umönnun
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Lögfræðingur
Sérfræðingur á uppgjörssviði
Sérfræðingur, kvennadeild
Sérfræðingur á fjárhagssviði
Þroskaþjálfi/sjúkraliði
Sérfræðingur, fiskeftirlit
Yfirlæknir ofnæmislækninga
Húsvörður
Sjúkraliði
Aðstoðarmaður í umönnun
Sjúkraliði
Embætti héraðsdómara

Heilsugæslan Hamraborg
Landspítali
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Háskóli Íslands, starfsmannasvið
Háskóli Íslands
Framhaldsskólinn á Húsavík
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslan Garðabæ
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Fjársýsla ríkisins
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Seðlabanki Íslands, bakvinnsla
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Matvælastofnun
Landspítali, lyflækningasvið
Ríkiskaup, Rekstrarfélag Borgartúni 7
Landspítali, móttökugeðdeild 33A
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Innanríkisráðuneytið

Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Húsavík
Akureyri
Garðabær
Austurland
Neskaupsstað
Neskaupsstað
Neskaupsstað
Neskaupsstað
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Kópavogur
Vestfirðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Reykjavík

201612/1615
201612/1614
201612/1613
201612/1612
201612/1611
201612/1610
201612/1609
201612/1608
201612/1607
201612/1606
201612/1605
201612/1604
201612/1603
201612/1602
201612/1601
201612/1600
201612/1599
201612/1598
201612/1597
201612/1596
201612/1595
201612/1594
201612/1593
201612/1592
201612/1591

Er verið að leita að þér?
seltjarnarnes.is

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

SENIOR FINANCIAL ANALYST
Össur is seeking a Senior Financial Analyst as part of it’s Business Control team in the Corporate Finance
function. The team is responsible for providing financial analytical support for reviewing operational performance,
identifying improvement opportunities and developing business strategy. Team members work closely with senior
management across the functions and business units.

RESPONSIBILITIES

QUALIFCIATIONS

• Evaluate current and forecasted financial performance

• Master´s degree (e.g. MBA, MSc. in Finance or

• Identify and gather relevant information sources,
internal and external
• Formulate and test hypotheses to identify profitability
improvement opportunities
• Develop financial models to evaluate strategic
initiatives and sharholder value created
• Develop appropriate communication documents,
run workshops and present recommendations that
help stakeholders make data driven decisions

Operation Management) or equivalent professional
experience
• Strong record of academic and professional achievement
• Ability to communicate complex ideas, both verbally
and in writing, in English
• Exceptional analytical and problem-solving skills
• Strong record of demonstrating leadership in a
professional setting
• Basic proficiency in corporate finance topics e.g.
P&L statements, ROIC, NPV and DCF analysis

Application period ends January 15th 2017.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources tel. 515 1300.

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

WWW.OSSUR.COM
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RÁÐNINGAR

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Grunnskólar

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

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

Rannsóknamaður í sjávarvistfræði

Rannsóknamaður í sjávarvistfræði

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa rannsóknamann
á sviði uppsjávarfiska með starfsstöð í Reykjavík. Um fullt starf er
að ræða og staðan heyrir undir sviðsstjóra uppsjávarlífríkis.

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða rannsóknamann til starfa
á sviði botnsjávarlífríkis. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan
heyrir undir sviðsstjóra botnsjávarlífríkis.

Helstu verkefni
• Gagnasöfnun í rannsóknaleiðöngrum.
• Þátttaka í rannsóknaverkefnum, gagnasöfnun og úrvinnslu sýna
og gagna er tengjast uppsjávarfiskum.
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar.

Helstu verkefni
• Rannsóknir á fæðutengslum nytjafiska
• Rannsóknir á ungviði botnfiska
• Gagnasöfnun á sjó
• Úrvinnsla gagna og birting niðurstaðna
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa lokið M.Sc prófi í líffræði/vistfræði
eða skyldum greinum. Reynsla af rannsóknavinnu er skilyrði og
kostur ef sú reynsla er tengd fiskirannsóknum og rannsóknavinnu
á sjó. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku, bæði
í ræðu og riti. Umsækjandi þarf að vera lipur í mannlegum sam
skiptum, skipulagi og agaður í vinnubrögðum. Þá þarf umsækjandi
að sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírtein
um) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita má
til varðandi frekari upplýsingar.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2016. Umsókn óskast send
á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt rannsóknamaður á sviði
uppsjávarfiska eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu
4, 101 Reykjavík. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðs
stjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is og Þorsteinn Sigurðsson
sviðsstjóri, uppsjávarlífríkis thorsteinn.sigurdsson@hafogvatn.is
Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auð
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rann
sóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa lokið M.Sc gráðu í sjávarvistfræði eða
sambærilegum greinum og hafa reynslu af rannsóknum og birtingu
niðurstaðna. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á aðferðar
fræði við fiskrannsóknir, fæðugreiningum og úrvinnslu slíkra gagna.
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi.
Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af próf
skírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar n.k.

Sérfræðingur í líkanagerð
og stofnmati
Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til starfa á sviði
líkanagerðar, stofnmats og tölfræði. Um fullt starf er að ræða og
heyrir staðan undir sviðsstjóra botnsjávarlífríkis.
Helstu verkefni
• Fjölstofnalíkön
• Stofnmat botnfiska
• Tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Úrvinnsla gagna og birting niðurstaðna
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar
Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaragráðu í fiskifræði,
tölfræði eða sambærilegum fögum og hafa reynslu af rannsóknum
og birtingu niðurstaðna. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á
forritun, stofnmati og reynslu af úrvinnslu flókinna gagna. Hæfni til
að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu. Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum
tveggja meðmælenda sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.
Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að
sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar n.k. Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.
Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Guðmundur Þórðarson ,
sviðsstjóri botnsjávarsviðs (gudmundur.thordarson@hafogvatn.is).
Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auð
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rann
sóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Guðmundur Þórðarson ,
sviðsstjóri botnsjávarsviðs (gudmundur.thordarson@hafogvatn.is).
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

VERSLUNARSTJÓRI - HALLARMÚLI
PENNINN EYMUNDSSON
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur, en ekki skilyrði

Ábyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnar
Dagleg stjórnun verslunar
Umsjón með starfsmannamálum
Eftirfylgni með áætlunum og þátttaka í gerð þeirra
Ábyrgð á innkaupum og framsetningu vöru
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.

• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar
• Sjálfstæði og sveigjanleiki

Áhugasömum er bent á að sækja um starfið
á heimasíðu Pennans.

• Þjónustulund og fagleg framkoma
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Við mönnum stöðuna

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

DATACENTER TECHNICIAN
JOB DESCRIPTION:
Technician in Advania Mjölnir Datacenter

This position is responsible for operations of equipment.
General maintenance of the data center facilities.
• Responsible for ensuring that all equipment is operating
efficiently by safely performing any repairs as needed
• Troubleshoot and assist in the maintenance of facility
support systems (cooling, electrical, etc.)
Location: Advania Mjölnir Datacenter, located at
Sjónarhóll 16, 235 Reykjanesbær, Iceland
JOB REQUIREMENTS:
• Working knowledge of mechanical, electrical, and life
safety systems
• Computer literacy
Please send your CV: hr@birfury.com

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur

365 óskar eftir góðu fólki

SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST Á FJÁRMÁLASVIÐI 365

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 23. desember nk.

Viðkomandi mun bera ábyrgð á mánaðarlegum
uppgjörum, samskiptum við endurskoðendur auk
annara verkefna.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

-

Umsóknir skal senda á elmar@365.is

Reynsla og þekking af bókhaldsstörfum
Góð þekking á Navision
Menntun sem nýtist í starfi
Góð samskiptahæfni

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.

Frekari upplýsingar veitir:
Elmar H. Hallgrímsson, elmar@365.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.
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Lögmenn athugið!

STARFSFÓLK ÓSKAST
Í AFGREIÐSLU

Lögmenn Laugardal óska eftir
samstarfi við duglegan lögmann.
Fasteignasöluréttindi er kostur en
ekki skilyrði. Óskað er eftir
einstaklingi sem er jákvæður,
hugmyndaríkur og með
framúrskarandi samskiptahæfni.

Fullt starf í boði.
Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Fyrirspurnir sendist á johann@llaw.is

Embætti skrifstofustjóra
á skrifstofu félagsþjónustu

LYFJAFRÆÐINGUR
Hraunbergsapótek óskar eftir lyfjafræðingi. Vinnutími eftir
samkomulagi
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Hreint sakavottorð
Umsóknarfrestur er til 27.12.2016.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
info@hraunbergsapotek.is merkt „Lyfjafræðingur“.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Hjörtur, leyfishafi í
síma 530 9500.

Mj

F

Vélstjóri hjá
Fjarðabyggðarhöfnum
Laust er til umsóknar hjá Þjónustu- og
framkvæmdamiðstöð Fjarðabyggðar
starf vélstjóra.
Meginviðfangsefni starfsins felast í eftirliti og umsjón
með dráttarbáti og hafnarvörslu ásamt öðrum
verkefnum Þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Vélstjórnarréttindi
· Hafngæslumannsréttindi í hafnarvernd - kostur
· Vigtarréttindi - kostur
· Bílpróf
· Góð íslensku kunnátta
· Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Áhugi á að taka þátt í teymisstarfi og
umbótaverkefnum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 22. desember nk.
Skírteini til staðfestingar prófum og réttindum, auk
sakavottorðs skal fylgja umsókn.
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Jóhannes
Jónsson, forstöðumaður Þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar, sigurdur.j.jonsson@fjardabyggd.is,
470 9000.
Sótt er um starfið rafrænt á fjardabyggd.is undir
Laus störf.
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum, sem eru Mjóifjörður, Neskaupstaður í Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti
skrifstofustjóra á skrifstofu félagsþjónustu. Um er að
ræða aðra af tveimur fagskrifstofum á félagsmálasviði
ráðuneytisins.
Meginhlutverk skrifstofu félagsþjónustu er að taka þátt í
mótun stefnu stjórnvalda á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndar, málefna aldraðra, fatlaðs fólks,
flóttafólks og innflytjenda, jafnréttismála, húsnæðismála,
þmt. Íbúðalánasjóðs, og hafa eftirlit með gæðum og
öryggi þjónustunnar. Ennfremur er skrifstofunni ætlað
að hafa yfirsýn yfir framkvæmd stefnu stjórnvalda
og fylgja henni eftir, m.a. með gerð lagafrumvarpa,
þingsályktunartillagna og reglugerða ásamt þátttöku í
nefndarstörfum innanlands og erlendis. Lögð er áhersla
á gott samráð og samstarf við stofnanir og samtök á
málefnasviðum skrifstofunnar í þeim tilgangi að tryggja
góða þjónustu og þau réttindi sem lög gera ráð fyrir.
Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á málaflokkum sem
heyra undir skrifstofuna sem og á verkefnum starfsmanna
skrifstofunnar og útdeilingu þeirra. Í því felst stjórnun
og rekstur skrifstofunnar, skipulagning, áætlanagerð,
stefnumótun, markmiðssetning, samhæfing verkefna
við stefnu ráðuneytisins og mat og ábyrgð á árangri.
Jafnframt ber hann fjárhagslega ábyrgð eftir atvikum.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð
og sjálfstæði. Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar
í embættið til fimm ára og æskilegt er að umsækjandi
geti hafið störf sem fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af þeim málaflokkum
sem heyra undir skrifstofuna, ss. félagsmálum almennt,
húsnæðismálum o.fl.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfileikar.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum,
mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til
félags- og húsnæðismálaráðherra. Nefndin starfar skv.
reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta
hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands.
Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð
Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Kjararáð ákvarðar laun skrifstofustjóra,
sbr. lög nr. 47/2006.
Upplýsingar um starfið veita Bolli Þór Bollason, skrifstofustjóri, og Anna Lilja Gunnarsdóttir, ráðuneytisstjóri, í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur konur jafnt
sem karla til að sækja um embættið.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu
við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti á
póstfangið postur@vel.is eigi síðar en mánudaginn
9. janúar 2017. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr.
reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum,
með síðari breytingum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
skipun í embættið liggur fyrir.
Velferðarráðuneytinu, 15. desember 2016.

Sérfræðingur til rannsókna
á vistfræði fjarða
Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til rannsókna á
vistfræði fjarða í tengslum við uppbyggingu fiskeldis. Starfið felst
m.a. í framkvæmd rannsókna á eðlis- og efnafræði fjarða og vöktun
á áhrifum fiskeldis á vistkerfi fjarðanna. Starfið er fjölbreytt og
krefjandi framtíðarstarf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða doktorspróf æskileg.
• Menntun á sviði haffræði, umhverfisfræði eða samsvarandi með
áherslu á efnafræði æskileg.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu.
Um er að ræða fullt starf með starfsstöð á Ísafirði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar n.k. Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is)
sími 575 2000.
Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Sérfræðingur við rannsóknir
á veiðarfærum
Hafrannsóknastofnun leitar eftir sérfræðingi til starfa við
rannsóknir á veiðarfærum. Starfið felst í þátttöku og skipulagningu
á rannsóknar- og þróunarvinnu í veiðitækni, auk úrvinnslu gagna.
Starfið er fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða hærri menntun úr rannsóknarmiðuðu
háskólanámi æskileg.
• Reynsla af sjómennsku eða góð þekking á fiskveiðum æskileg.
• Góð tölfræðiþekking nauðsynleg.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
Um er að ræða fullt starf með starfsstöð á Ísafirði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar n.k. Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.
Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is).
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Útboð

Móttökuritari á læknastofu
Starfið felst í að taka á móti skjólstæðingum, svara í síma
og vinna með tölvu og sjá um frágang gagna.
Í starfinu felst einnig frágangur og umhirða á stofunni
almennt og að aðstoða við tilfallandi verkefni.
Ráðið verður í 50% starf, sem unnið er á hefðbundnum
dagvinnutíma á virkum dögum.
Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „Móttökuritari“

Útboð
Útboð
Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sef.
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

KAUP Á BIFREIÐUM

fyrir samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur
Útboð: ORIK-2016-15
Um er að ræða innkaup í eftirfarandi bifreiðaflokkum:
• 4x4 tengiltvinn bíll 1 stk.
• 4x4 pallbíll 3 stk.
• 4x4 sendibíll 2 stk.
• sendibíll 2 stk.
• vinnuflokkabíll með palli og krana 1 stk.
Heimilt er að skila inn tilboðum í einstaka flokka útboðsverkefnisins.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
þriðjudeginum 20.12.2016 á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2016-15- Kaup á bifreiðum fyrir samstæðu
Orkuveitu Reykjavíkur, útgefinni í desember 2016“
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 05.01.2016
kl. 10:30.
ORIK-2016-15

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

HITAVEITA
FRÁ DEILDARTUNGU

Útboð

Endurnýjun aðveituæðar 2017
Útboð: VEV-2016-17

Endurnýja skal samtals um 5 km langan kafla
aðveituæðar frá Deildartungu. Verkefnið er á
þremur stöðum á lagnaleiðinni, frá Læk að Urriðaá
sem eru um 3,4 km, frá Laugarholti að Brún sem
eru um 1,7 km og 40 metrar við Deildartunguhver.
Verktaki skal fjarlægja núverandi DN 250 asbestlögn á kaflanum frá Laugarholti að Brún og við
Deildartunguhver. Verktaki skal í framhaldi
fjarlægja asbestlögnina á kaflanum frá Læk að
Urriðaá að verki loknu.

Breyting á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar
2011-2030 og Þingvallavegur – nýtt
deiliskipulag:
Þingvallavegur – nýtt deiliskipulag
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi Þingvallavegar.
Meginmáherslan við gerð skipulagsins er að móta og ákveða
gerð umferðarmannvirkja og umhverfis þeirra með þeim hætti
að stuðlað sé að auknu öryggi allra þátttakenda í umferðinni á
svæðinu og ásættanlegri sambúð byggðar og vegar. Sérstaklega
er hugað að öruggum gönguleiðum fyrir börn á leið í og úr skóla
og ráðstöfunum til að draga úr hraðakstri.

Breyting á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar

Veitur ohf.
Nýjar
lagnir eru foreinangraðar stálpípur. Sverleiki
Bæjarhálsi
1 • 110 Reykjavík
nýju
aðveituæðarinnar
verður DN400 í Ø 560 mm.
Sími 516 6000 • veitur.is
kápu á kaflanum frá Læk að Urriðaá en DN250 í
Ø 400 mm. kápu á kaflanum frá Laugarholti að
Brún og DN250 í Ø 450 mm. kápu við Deildartunguhver.

Samhliða gerð nýs deiliskipulags Þingvallavegar er gerð tillaga
að breytingu á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 skv. 31.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga felst í því að felldur er út
reiðstígur meðfram Þingvallavegi og gerð er breyting á nokkrum
tenginum við Þingvallaveg.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
Veitur
frá
ogohf.
með þriðjudeginum 20.12.2016
• 110 Reykjavík
áBæjarhálsi
vefsíðu 1Orkuveitunnar
Sími 516 6000 • veitur.is
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 17. desember 2016 til og með
28.janúar 2017, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér þær og
gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á
heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum:
VEV-2016-17-Hitaveita frá Deildartungu,
endurnýjun aðveituæðar 2017.
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516Tilboð
6000 • verða
veitur.isopnuð hjá Veitum ohf.,

Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, fimmtudaginn 05.01.2017
kl. 11:30.
VEV-2016-17

17.12.2016

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ,
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 28. janúar 2017.
17. desember 2016,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

17.12.2016
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð
Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

HITAVEITUGEYMIR

Grafarholt, geymir 5
Tæringarvörn og viðgerð á botni
Útboð: VEV-2016-16
Verkið skiptist í tvo meginverkþætti sem eru
annars vegar plötuskipti á hluta af botnplötum
geymisins og hins vegar sandblástur og þrif á
innra byrði geymisins, auk þess felst í verkinu
aðstöðusköpun, svo sem opnun og lokun geymis,
þrif og frágangur og umsjón með lokun og læsingu geymis utan vinnutíma þar til verkinu er lokið
og geymirinn tilbúinn til vatnsfyllingar.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
frá og með þriðjudeginum 20.12.2016
ohf. Orkuveitunnar
áVeitur
vefsíðu
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016
Sími 516 6000 • veitur.is

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum:
VEV-2016-16-Hitaveitugeymir Grafarholt, geymir 5
tæringarvörn og viðgerð á botni.
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, fimmtudaginn 05.01.2017
kl. 11:00.
VEV-2016-16

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

Tillögur að breyttu deiliskipulagi í Kópavogi

Kópavogsbraut 9-11. Nýbygging. Deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga skipulags- og byggingardeildar
Umhverfissviðs að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðirnar Kópavogsbraut 9-11. Í breytingunni felst að í stað núverandi íbúðarhúsa á lóðunum komi tvö fjölbýlishús á 4 og 5 hæðum auk kjallara þar sem 5 hæðin er inndregin að hluta. Lóðirnar verða
sameinaðar og verður stærð lóðar eftir breytingu 2.900 m2. Fjöldi íbúða á hinni nýju lóð Kópavogsbraut 9-11 verður
40. Miðað er við 1,3 bílastæði á íbúð alls 50 stæði þar af 40 í niðurgrafinni bílgeymslu. Hámarks byggingarmagna á lóðinni
er áætlað 5.800 m2 með bílageymslu sem áætluð er 900 m2 að stærð. Hámarkshæð vegghæð byggingarreits talið frá
yfirborði botnplötu 1. hæðar verður 15,5 metrar og hámarks þakhæð um 15,6 metrar. Afmörkun þess svæðis sem í gildandi
deiliskipulagi Kópavogstúns sem merkt er “SKIPULAGI FRESTAÐ” breytist. Að öðru leiti er vísað í gildandi skipulagsuppdrætti og skipulagsskilmála fyrir Kópavogstún samþykkt í bæjarstjórn 8. nóvember 2005 m.s.br.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Brekkuhvarf 20. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga skipulags- og byggingardeildar að breyttu
deiliskipulagi Brekkuhvarfs 20. Í breytingunni felst að lóðinni verður skipt í tvær lóðir, Brekkuhvarf 20 og 20a. Nýja lóðin,
Brekkuhvarf 20a, verður 937,7 m2 að stærð. Á lóðinni verður byggingarreitur fyrir einbýlishús á einni til tveimur hæðum
með hámarksnýtingarhlutfall 0,3. Heildarbyggingarmagn yrði um 220 m2, hámarksvegghæð og þakhæð byggingarreitar
verður 5 m suðvesturhliðar (að götu) verður 5 m. Staðsetning bílgeymslu verður í suðvesturhluta byggingarreitar. Fyrirhuguð
nýbygging rúmast að öllu leyti innan núverandi byggingarreits Brekkuhvarfs 20. Uppdráttur í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð
og skýringarmyndum dags. 5. desember 2016. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 22. desember 2016. Einnig má sjá tillögurnar
á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar.
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200
Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 25. janúar 2017.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

17.12.2016

kopavogur.is
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intellecta.is

Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjanesbæjar

Menningarmálasvið Stokkhólmsborgar
býður dvöl í gestabústaðnum
Villa Bergshyddan í Stokkhólmi
Við dvölina gefst tækifæri til að kynnast Stokkhólmi og
mynda tengsl með mögulega samvinnu í huga.
Fólk sem starfar að listum og menningu og býr í einhverri
höfuðborga Norðurlanda getur fengið bústaðinn að láni í
eina eða tvær vikur á árinu 2017. Dvalargjald fyrir eina viku
er 1600 sænskar krónur.
Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í endurbyggðu húsi frá
18. öld. Opnað var fyrir umsóknir þann 12. desember 2016
og er umsóknarfrestur til 12. febrúar 2017.
Umsóknareyðublöð má finna hér:
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/nordiskt_kultur
samarbete/
Í umsókn skal tilgreina tilgang dvalar og óskir um dvalar
tíma ásamt kynningu á umsækjanda.
Nánari upplýsingar veitir Auður Halldórsdóttir verkefna
stjóri skrifstofu Menningar og ferðamálasviðs
Reykjavíkurborgar, s. 411 6020, netf. audur.halldorsdottir@
reykjavik.is og AnneMarie Andersson hjá Stokkhólmsborg
netf. annemarie.a.andersson@stockholm.se

ÚTBOÐ
Reykjanesbær, óskar eftir tilboðum í verkið
Fráveita leidd úr Helguvíkurhöfn 2017
Verkið felst í uppgreftri, klapparvinnu, söndun, lagningu
holræsa, þverun brimvarnargarðs og frágangsvinnu
ýmiskonar.
Verk þetta skal unnið frá 1. febrúar 2017 til 1. júlí 2017
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Skurðgröftur
373
Sjóvarnargarður fjarlægður 1.285
Fleygun á klöpp
256
Fylling í skurði
373
Sjóvarnargarður endurgerður 1.285
Fráveitulagnir Ø600
456
Fráveitulagnir Ø630
30
Steyptar sökkur í sjó
10
Steyptur lagnastokkur
60

m
m³
m
m
m³
m
m
stk
m

Útboðsgögn verða afhend á geisladisk á skrifstofu Verkfræðistofu Suðurnesja, Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 10. janúar
2017, kl. 11:00

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.

RÁÐNINGAR

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

KÖNNUN Á ÁFORMUM
MARKAÐSAÐILA VARÐANDI
UPPBYGGINGU FJARSKIPTAINNVIÐA Í GRINDAVÍK
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Þórkötlustaðahverfi í
Grindavík, sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í dreifbýli sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili
í sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum frístundahúsa og
fyrirtækja, sem staðsett eru í Þórkötlustaðahverfi, til boða að
tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum
verði heimilað að bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn
gjaldi.
Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á
ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni
netþjónustu í Þórkötlustaðahverfi á næstu þremur árum á
markaðslegum forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja upp
ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opinberum aðilum og e.t.v.
reka til framtíðar, komi til þess að enginn aðili svari lið A.
hér að ofan. Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu uppfylla
tilteknar kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu
af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa
verkáætlun o. fl.

Áhugakönnun
Könnun á áformum markaðsaðila varðandi
uppbyggingu fjarskiptainnviða
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Fjarðabyggð,
sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í
dreifbýli sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að
tengja öll lögheimili í sveitarfélaginu. Einnig
standi eigendum frístundahúsa og fyrirtækja,
sem staðsett eru í dreifbýli Fjarðabyggðar, til
boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð
fyrir að öllum þjónustuveitum verði heimilað að
bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn
gjaldi.

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla
að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri
a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu
í Fjarðabyggð (utan þéttbýlis) á næstu
þremur árum á markaðslegum forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér
að byggja upp ljósleiðarakerfi með stuðningi
frá opinberum aðilum og e.t.v. reka til
framtíðar, komi til þess að enginn aðili svari
lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska eftir
stuðningi skulu uppfylla tilteknar kröfur um
fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu
af uppbyggingu og rekstri sambærilegra
kerfa, raunhæfa verkáætlun o. fl.
C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í Fjarðabyggð sem er tilbúin að leggja
þá til við uppbygginguna gegn endurgjaldi
sem bjóðist öllum sem lýsa yfir áhuga á
uppbyggingu samkvæmt B. hér að ofan á
jafnræðisgrundvelli.

C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í Þórkötlustaðahverfi sem er tilbúinn að leggja þá til við uppbygginguna
gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt B. hér að ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til EFLU
verkfræðistofu á netfangið: kristinn.
hauksson@efla. is fyrir kl. 12:00 þann 5.
janúar 2017. Í tilkynningunni skal koma fram
nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um
ofangreint eftir því sem við á. Hægt er að óska
eftir nánari upplýsingum og skýringum og skulu
slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið:
kristinn.hauksson@efla.is

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til sviðstjóra skipulags- og
umhverfissviðs á netfangið armann@grindavik.is fyrir kl. 12:00
þann 2. janúar 2017. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og
kennitala aðila, auk upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki
fyrir Fjarðabyggð, né þá sem sýna verkefninu
áhuga.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og skulu
slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið: armann@grindavik.is
Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir Grindavíkurbæ né þá sem sýna verkefninu áhuga.

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000

efla@efla.is

www.efla.is
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ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

HÖNNUNARÚTBOÐ

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
eftirfarandi verkefni.
Sláttur á opnum svæðum
Verkið felur í sér slátt á opnum svæðum bæjarins
samkvæmt nánari tilvísun verkkaupa, alls 69 hektarar
(692.000 m2). Um er að ræða manir með mismiklum
halla og slétt svæði. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og
skipulagsþjónustu þann 18. janúar 2017 kl. 10.
Hreinsun gróðurbeða
Verkið felur í sér hreinsun gróðurbeða meðfram
stofnleiðum í Hafnarfirði. Beðin eru samtals um 4.200 m2.
Um er að ræða beð að mismunandi lögun og mismiklum
gróðri. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu þann 18. janúar 2017 kl 10:15
ATHUGIÐ! Kynningarfundur vegna útboða verður haldinn á
Norðurhellu 2 þann 11. janúar kl. 13:15.
Útboðsgögn verða seld hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar , Norðurhellu 2, frá og með 18.
desember 2016. Verð kr. 2.000,-

Útboð
20191 -HÖNNUNAR
Ljósbúnaður fyrir NÝRRAR
Þjóðleikhúsið
VEGNA

Áhugakönnun
Könnun á áformum markaðsaðila varðandi
uppbyggingu fjarskiptainnviða
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Langanesbyggð, sem veita á öruggt þráðbundið
netsamband í dreifbýli sveitarfélagsins.
Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili í
sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum
frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett
eru í dreifbýli Langanesbyggðar, til boða að
tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að
öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða
þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

585 5500

ÚTBOÐ
Ofanflóðavarnir á Eskifirði,
Ljósá
- varnarvirki
Útboð 20191
- Ljósbúnaður
fyrir Þjóðleikhúsið
ÚTBOÐ NR.
20361 hönd
Ríkiskaup
fyrir
Þjóðleikhússins
óska
eftir tilboðum
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h.
Fjarðabyggðar
kt. 4706982099 Hafnargötu 2 Reyðarfirði, óskar eftir tilboðum í framí eftirfarandi ljósbúnað:
kvæmdir við Ofanflóðavarnir á Eskifirði, Ljósá - varnarvirki.

Framkvæmdin fellst í gerð ofanflóðavarna í og við farveg
• Hreyfiljós Spot/Profile
Ljósár á Eskifirði.
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
Farvegur Ljósár verður breikkaður og dýpkaður og botn og
• Upphengjur fyrir ofangreint
bakkar mótaðir með grjóthleðslum og steypu. Farvegurinn
er 4 m breiður í botninn, 230 m langur og um 3 m djúpur.
Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Hliðar farvegarins eru ýmist hlaðnar úr grjóti með fláanum
1:0,25 (=4:1) í einum eða tveimur stöllum eða steyptar.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
Steyptir leiðiveggir verða byggðir báðum megin við efri
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
hluta farvegar. Veggirnir verða hæstir 3,7 m háir, 30 og 40 m
langir og með langhalla að jafnaði 38%.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík
þar sem
verðaáopnuð
22. desember
2015,
Steyptar brýr
verðaþau
byggðir
Strandgötu
og Steinholtsveg
kl.
14.00
að
viðstöddum
þeim
bjóðendum
sem
þess
óska.
og þarf að fjarlægja núverandi brúarmannvirki á báðum
stöðum og koma fyrir hjáleiðum til að koma umferð framhjá
á meðan á brúarsmíði stendur.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
Lagnir þarf að flytja til bæði til bráðabirgða og varanlega í
www.rikiskaup.is
tengslum við framkvæmdirnar.
Landmótun og yfirborðsfrágangur felst í mótun svæða við
skurðbakka og leiðivegg og gerð göngustíga og bílaplans
ásamt nýjum grjóthleðslum og endurgerð á eldri hleðslum.
Svæðið verður jafnað og þakið gróðurlagi og síðan borið á
og sáð grasfræi eða þökulagt.
Efni til verksins fæst úr skeringum á framkvæmdasvæðinu
og námum sem vísað er til í grein 1.0.6. Óvalið fyllingarefni
og grjót fæst að stærstum hluta úr skeringum en sækja
þarf það sem uppá vantar í námur. Safna skal öllu lífrænu
jarðvegsefni saman í upphafi framkvæmdar og það síðan
nýtt við yfirborðsfrágang.
Vettvangsskoðun verður haldin 5. jan. 2017 að viðstöddum
fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. júní 2018,
sjá einnig áfangadagsetningar í útboðsgögnum.
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is frá og með miðvikudeginum 21. des. 2016.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 17. jan.
2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

15

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla
að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri
a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu í
Langanesbyggð (utan þéttbýlis) á næstu
þremur árum á markaðslegum forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér
að byggja upp ljósleiðarakerfi með stuðningi
frá opinberum aðilum og e.t.v. reka til
framtíðar, komi til þess að enginn aðili svari
lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska eftir
stuðningi skulu uppfylla tilteknar kröfur um
fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu
af uppbyggingu og rekstri sambærilegra
kerfa, raunhæfa verkáætlun o. fl.
C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi
fjarskiptainnviða í Langanesbyggð sem
er tilbúinn að leggja þá til við uppbygginguna
gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa
yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt B. hér
að ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til EFLU
verkfræðistofu á netfangið: kristinn.
hauksson@efla. is fyrir kl. 12:00 þann 5.
janúar 2017. Í tilkynningunni skal koma fram
nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um
ofangreint eftir því sem
við á. Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum
og skýringum og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á
netfangið: kristinn.hauksson@efla.is
Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki
fyrir Langanesbyggð, né þá sem sýna verkefninu
áhuga.

Ríkiskaup fyrir hönd
SKRIFSTOFUBYGGINGAR
FYRIR
BYGGÐASTOFNUN
Á SAUÐÁRKRÓKI
Þjóðleikhússins
óska
eftir tilboðum
ÚTBOÐ NR.ljósbúnað:
20481
í eftirfarandi

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), f.h. Byggðastofnunar, hér

•eftir
Hreyfiljós
nefndur Spot/Profile
verkkaupi, auglýsir eftir hönnuðum til að taka þátt í
vegna nýs skrifstofuhúsnæðis Byggðastofnunar á
•hönnunarútboði
Hreyfiljós Wash
Hér er um að ræða hönnunarútboð þar sem þátttak•Sauðárkróki.
Fastljós Wash
verða valdir
tilliti til hæfni og reynslu að hönnun mann•endur
Upphengjur
fyrirmeð
ofangreint
virkis og lóðar. Leitað er að hönnunarteymi, sem getur tekið að sér
að hanna skrifstofubygginguna, samkvæmt kröfu og þarfalýsingu
Samið
við einn aðila um viðskipti þessi.
sem er verður
hluti af útboðsgögnum.
Útboðsgögnum
þessum
ætlaðí að
kynna umfang hönnunarútNánari
upplýsingar
máerfinna
útboðsgögnum,
sem verða
boðsins, tímaáætlun og kröfur til bjóðenda. Í hönnunarútboðinu
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, þar sem annars vegar verða
miðvikudaginn
18. nóvember nk.
gefin stig fyrir hæfni og reynslu og hins vegar fyrir verðtilboð. Gert

er ráð fyrir að vægi þessara tveggja þátta verði 60% hæfni og 40%

Tilboðum
skalútboði
skila til
Ríkiskaupa,
7c, 105
verð. Að loknu
verður
samið viðBorgartúni
eitt hönnunarteymi.
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
Allur kostnaður við þátttöku í þessu hönnunarútboði er á kostnað
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

og ábyrgð þátttakenda. Verkkaupi áskilur sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum hönnunarútboðsgagna. Hér er átt við
að upp getur komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en
Borgartúni 7c,og105
Reykjavík verður ekki breytt.
grunnforsendum
hugmyndafræði
Sími 530 1400
Byggðastofnun
hefur valið lóð á Sauðarkróki fyrir bygginguna,
Sauðármýri
2. Deiliskipulag er til fyrir lóðina og er samþykkt
www.rikiskaup.is
deiliskipulag hluti af skilyrðum hönnunarútboðsins. Deiliskipulag er
fylgiskjal kröfu og þarfalýsingu. Fyrirhugað er að byggingin verði um
900 fermetrar. Tímaáætlun frumathugunar gerir ráð fyrir 6 mánuðum
í fullnaðarhönnun til útboðs.
Útboðsgögnin verða aðgengilega á heimasíðu ríkiskaupa
www.ríkiskaup.is, þriðjudaginn 20. desember 2016.
Fyrirspurnir varðandi útboð nr. 20481 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is eigi síðar en 3. janúar 2017, kl. 14:00.
Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi Ríkiskaupa”, útboð nr.
20481. Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum
breytingum á útboðsgögnum, verða einungis birt á vefsíðu
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar en 6. janúar 2017.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í hönnunarútboði þessu skulu
leggja fram þátttökutilkynningu og öll önnur umbeðin gögn samkvæmt leiðbeiningu í útboðsgögnum, í lokuðu umslagi til Ríkiskaupa
að Borgartúni 7C, Reykjavík, þannig merktu:
Ríkiskaup
Útboð nr.20481
BYGGÐASTOFNUN – ÚTBOÐ
Nafn ábyrgðaraðila umsóknar
Umsóknum skal skila til Ríkiskaupa fyrir kl. 10:00,
þriðjudaginn 10. Janúar 2017.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

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

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

Höfum fengið í sölu veitingastaðinn Kjöt og Kúnst.
Veitingastaðurinn og húsnæðið selst saman.

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000

efla@efla.is

www.efla.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Veitingastaðurinn er staðsettur við aðalgötu Hveragerðis og er
tengdur hverasvæðinu sem er ein af ferðamannaperlum landsins.
Kjöt og Kúnst er kaffishús og veitingastaður sem sérhæfir sig í
hveraeldun og bakstri. Utandyra eru tvö hveraeldhús og sæti fyrir
60 manns, innandyra er leyfi fyrir 100 manns í sæti (möguleiki á
stækkun, teikningar liggja fyrir).
Staðurinn hefur sérstöðu á heimsvísu en hveraeldunin sem bæði á
sér stað innan sem utandyra, hefur vakið heimsathygli hjá ýmsum
sjónvarpsstöðvum víða um heim, youtube.com og google.com
undir hveraeldun og hverabakstur.
Nánari upplýsingar er að fá í síma 776 5800 og á byrfasteign.is

fasteignir

Tvær glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdal
4ra herb. ný íbúð við
Friggjarbrunn í Úlfarsárdal

Eyjarslóð
101 Reykjavík
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Atvinnuhúsnæði til leigu
Eyjarslóð 9 - 130 m2
Góð 130 fermetra efri hæð án milliveggja, auðvelt að stúka af herbergi, stofu, eldhús og
vinnuaðstöðu. Salernisaðstaða er á staðnum. Rýmið er laust og afhendist við undirritun
leigusamnings.
Verð er kr. 260 þús. á mánuði. (ekki er innheimtur vsk.)

Stórglæsileg 4ra herb. 104 fm íbúð með 8,6 fm suður svölum. Komið er inn
í rúmgott andyri með skáp. Herbergi með skápum, eldhús með parketi á
gólfi það er opið inní stofu, flísalagt baðherbergi með innréttingu, sturtu og
glugga, á baðinu er líka innrétting fyrir þvottarvél og þurrkara. Svefnherbergisgangur með tveimur rúmgóðum herbergjum. Geymsla er í kjallara og
sameiginleg hjólageymsla. Bílastæði í opinni bílageymslu. Um er að ræða
glæsilega og vandaða fullbúna íbúð. Verð.41,9 milj. Íbúðin er til afhendingar
strax. Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is,
sýnir eignirnar um helgina, pantið skoðun hjá Heiðari.

3ja herb. ný íbúð við
Skyggnisbraut í Úlfarsárdal
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Eyjarslóð 9 - 210 m2
Björt og opin 210 fm efri hæð án milliveggja með mikilli lofthæð, góðri aðkomu og miklu
útsýni. Rýmið er laust og afhendist við undirritun leigusamnings. Búið er að stúka af
eldhús- og salernisaðstöðu.
Verð er kr. 480 þús. á mánuði, ekki er innheimtur vsk.
Glæsileg 3ja herb. 92 fm íbúð með suður svölum, tveimur herbergjum með
skápum, rúmgóðu eldhúsi sem er opið inní stofu, flísalögðu baðherbergi með
innréttingu og sturtu, á baðinu er líka innrétting fyrir þvottarvél og þurrkara,
í þeirri innréttingu er skolvaskur. Geymsla er innan íbúðar og rúmgott andyri
með skáp. Magnað útsýni er úr eigninni. Íbúðinni fylgir stæði í opinni bílageymslu. Um er að ræða glæsilega og vandaða fullbúna íbúð. Verð.39,9 milj.
Íbúðin er til afhendingar strax.
Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is, sýnir
eignirnar um helgina, pantið skoðun hjá Heiðari.

Möguleiki á eitthvað lægri leigu fyrstu mánuðina á meðan
leigutaki er að koma sér fyrir.
Síminn okkar er 515 4500 og netfangið
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

Framúrskarandi vörumerki

1

Merki

Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı www.nýhöfn.is

Heiðar
Friðjónsson
lögg. fast.sali
s: 693 3356

Síðumúla 27, S: 588-4477

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is
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Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Ferjubakki 8, 3ja m/verönd

Jöklafold 37, 3ja herb.

Hringbraut, 101 Rvk

OPIÐ HÚS LAU 17/12 KL. 12-12:30

OPIÐ HÚS LAU 17/12 KL. 13-13:30

2JA-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ
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Ferjubakki 8, 109 Reykjavík, 1.hæð til hægri. 3ja herbergja 80,4 fm íbúð ásamt
9 fm geymslu, samtals 89,4 fm. Íbúðinni fylgir sér verönd m/skjólgirðingu út frá
stofu. Tvö stór svefnherbergi m/skápum. Parket og dúkur á gólfum. Tengi fyrir
þvottavél og þurrkara inná baði. Gott innra skipulag. Verð 29,9 millj.
Opið hús í dag, laugardag 17/12 kl. 12-12:30, verið velkomin.
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Jöklafold 37, jarðhæð: Einstaklega vönduð og vel með farin 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérverönd og afgirtum sérgarði á rólegum stað í Foldunum.
Gólfefni eru parket og flísar. Tvö svefnherbergi og fataherbergi. Baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa.
Verð 36,9 millj. Opið hús í dag, laugardag frá kl. 13-13:30, verið velkomin.

Rúmlega 72 fm. ágæt íbúð á 1. hæð í fjölbýli á frábærum stað í námunda við
Háskóla Íslands og miðborgina, í risi fylgir herbergi með aðgang að snyrtingu.
Nýleg ástandsskýrsla um ytra byrði hússins liggur fyrir. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Bókið skoðun eftir helgi hjá sölumönnum Foldar.
Verð 29,9 millj.

Óskum ykkur gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

