
Fjallsárlón ehf. - Starfsmenn
Siglt er með ferðamenn um Fjallsárlón í Öræfum.

Siglarar, fólk í afgreiðslustörf og fólk í veitingasal óskast. 
Þurfum veitingastarfsfólk sem fyrst en annars er um að ræða 
sumarstörf (áframhaldandi ráðning möguleg). Gisting í boði.

Umsókn skal send á info@fjallsarlon.is.   S: 6668006.

Frumherji leitar eftir starfsmanni til 
sumarafleysinga á Prófunarstofu.

Í boði er fjölbreytt starf hjá traustu fyrirtæki með góðan starfsanda.

Starfið fellst í prófun á vogum og dælum vegna löggildingar þeirra. 
Viðskiptavinir eru heimsóttir víða um land, aðallega þó á suðves-
turhorni landsins. Starfsmaður mun hljóta góða þjálfun í prófun 
tækja í upphafi starfs.

Hæfniskröfur
• Vél- eða rafvirkjamenntun eða önnur iðnmenntun er kostur eða
  sambærileg tæknimenntun.
• Ökupróf er skilyrði, meirapróf er kostur.
• Rík þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og sjálfstæði í starfi.

Umsóknir
Hægt er að sækja um á heimasíðu Frumherja hf. 
Einnig er hægt að senda umsóknir á Hallgrím Hallgrímsson tækni- 
stjóra Prófunarstofu, hallgrímur@frumherji.is sem veitir frekari 
upplýsingar um starfið í síma: 570 9264.

Umsóknarfrestur er til 15.02 2017

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar 
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú 
á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest starfssvið 
fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf.  |  Þarabakki 3  |  109 Reykjavík  |  www.frumherji.is

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

óskar eftir að ráða metnaðarfullan og  
áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur við launarannsókn 
Hagstofunnar
Hagstofan óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann til starfa við launarannsókn Hagstofu 
Íslands. Um er að ræða krefjandi starf við rekstur á launarannsókn, greiningu gagna og samstarf 
við fyrirtæki. 

Launarannsókn Hagstofunnar er stærsta launarannsókn sem framkvæmd er á Íslandi og er gagna 
aflað beint úr hugbúnaðarkerfum fyrirtækja, sveitarfélaga og opinberra stofnana. Rannsóknin er 
grundvöllur opinberrar launatölfræði og gefur mikilvægar upplýsingar um laun og launaþróun í 
íslensku samfélagi.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólapróf	í	viðskiptafræði,	verkfræði	eða	önnur	sambærileg		menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfni	og	þjónustulund
•	 Mikil	greiningarhæfni	
•	 Sjálfstæði	og	skipulögð	vinnubrögð
•	 Góð	tölvufærni
•	 Þekking	á	launum	og	kjarasamningum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	gagnagrunnsvinnslu	er	kostur	

Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Laun	eru	sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur	er	til	og	með	13.	febrúar	2017	og	skulu	umsóknir	berast	til:	Starfsumsókn,		 
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Ólafur	Arnar	Þórðarson	og	Margrét	Kristín	Indriðadóttir	í	síma	
5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa 
forystu	um	samhæfingu	hagtalna,	stunda	rannsóknir	og	stuðla	þannig	að	upplýstri	umræðu	og	faglegum	ákvörðunum.	
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með  
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðsla er um 310.000 tonn af hágæða áli.

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

SPENNANDI SUMARSTÖRF HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára og eldri
• Öryggisvitund, heiðarleiki og  

stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Bílpróf er skilyrði
• Verkfræðinemar, iðnnemar og  

iðnaðarmenn eru sérstaklega hvattir  
til að sækja um

Við leitum að metnaðarfullu og skemmtilegu 
fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf í 
álverinu á Grundartanga. Í boði er dagvinna og 
vaktavinna við framleiðslu, raf- og vélvirkjun 
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og 
konum. 

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, 
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan 
starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks við framleiðslu 
eru um 525.000 krónur á mánuði fyrir fullt 
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, 
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á  
www.nordural.is fyrir 12. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar veitir Helga Björg Hafþórsdóttir 
í síma 430 1000. Öllum umsóknum verður svarað 
og trúnaði heitið.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Hugbúnaðargerð – mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga 
sem hafa náð góðum árangri í starfi og langar í nýjar áskoranir.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Elkem Ísland

Tæknimaður á rafmagnssviði

Capacent — leiðir til árangurs

Elkem Ísland kappkostar 
að starfa í víðtækri sátt við 
starfsfólk sitt, viðskiptavini, 
íslenskt samfélag og lífríki 
náttúrunnar. Með öryggi, 
fagmennsku og heiðarleika að 
leiðarljósi leggjum við okkar 
af mörkum til framleiðslu á 
hágæða kísilmálmi.  
Elkem Ísland er hluti af Elkem 
A/S samsteypunni sem hefur 
í meira en hundrað ár verið 
frumkvöðull í tækniþróun í 
kísiliðnaði og haft frumkvæði 
að þróun margvíslegra lausna á 
sviði umhverfismála.  
 
Elkem Ísland starfar 
samkvæmt vottaðri gæða- og 
umhverfisstjórnun.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4495 

Menntunar- og hæfniskröfur
Rafmagnstæknifræði eða verkfræði.
Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf.
Gott skipulag og öguð vinnubrögð.
Öryggisvitund.
Reynsla af vinnu við stóriðju æskileg.
Þekking á iðntölvum og tengdum búnaði er kostur.
Reynsla af vinnu við háspennubúnað er kostur.
Góð íslensku og enskukunnátta.
Kunnátta í norðurlandamáli er kostur.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Umsóknarfrestur

19. febrúar 

Starfssvið
Verkefnastjórnun tengd háspennu- og/eða lágspennubúnaði 
fyrirtækisins.
Undirbúningur og skipulag viðhalds- og 
fjárfestingarverkefna.
Bilanagreining og tæknileg aðstoð við iðnaðarmenn.
Samstarf við framleiðsludeildir.

Elkem Ísland óskar eftir að ráða tæknimann á rafmagnsviði til að sinna fjölbreyttum störfum í tæknideild fyrirtækisins.

Rio Tinto

Upplýsingafulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4489 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf er nýtist í starfi.
Reynsla af sambærilegum störfum.
Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að 
tjá sig í ræðu og riti.
Mjög góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Reynsla eða þekking af starfi fjölmiðla æskileg.
Þekking og reynsla af almanna tengslum kostur.
Áhugi á íslensku samfélagi og þekking af þjóðfélagsmálum.

�
�
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Umsóknarfrestur

15. febrúar 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Stefnumótun í samskipta-og kynningarmálum.
Skipulag almannatengsla og samskipti við fjölmiðla.
Umsjón með innri og ytri upplýsingamiðlun.
Ábyrgð á samhæfingu kynningar-, samskipta- og 
upplýsingamála.
Samskipti við hagsmunaaðila.
Móttaka gesta og skipulag atburða.
Erlend samskipti.
Gerð kynningaráætlana og eftirfylgni þeirra.
Stefnumótun í sjálfbærri þróun og samfélagslegri ábyrgð.

Rio Tinto á Íslandi hf. leitar að kraftmiklum einstaklingi í starf upplýsingafulltrúa. Um er að ræða spennandi og fjölbreytt 
starf í alþjóðlegu starfsumhverfi.  
Upplýsingafulltrúi ber ábyrgð á samskiptamálum, sjálfbærri þróum og samfélagslegri ábyrgð.  Viðkomandi starfar mjög náið 
með forstjóra og framkvæmdastjórn þó starfið heyri undir yfirmann samskipta og samfélagsmála hjá Rio Tinto í Evrópu.

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

www.capacent.is

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

Capacent — leiðir til árangurs

Ályktun Alþingis um hvernig 
minnast skuli aldarafmælis 
sjálfstæðis og fullveldis Íslands 
var samþykkt 13. október 2016.  
 
Ályktunina er að finna á vef 
Alþingis, slóðin er http://www.
althingi.is/altext/145/s/1828.
html.  
 
Þá má einnig finna greinargerð 
með tillögunni á slóðinni 
http://www.althingi.is/
altext/145/s/1828.html

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4477 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun svo sem reynsla af viðburðarstjórnun 
eða verkefnastjórnun.
Reynsla og þekking af áætlanagerð og eftirfylgni.
Reynsla af samningagerð.
Afburðagóðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og metnaður í starfi.
Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti og önnur 
tungumálakunnátta.

�
�
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Umsóknarfrestur

20. febrúar 

Helstu verkefni
Dagleg umsjón með verkefnum afmælisnefndar í samræmi 
við þingsályktun Alþingis.
Mótun á dagskrá og viðburðum allt árið 2018.
Umsjón með samningum á vegum nefndarinnar.
Samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, fjölmiðla og 
almenning.
Annast kynningarmál og upplýsingagjöf.

Nefnd sem kjörin var á Alþingi 22. desember 2016 til þess að undirbúa viðburði, verkefni og hátíðarhöld allt árið 2018, þegar 
„öld er liðin frá því að íslenskt ríki, sjálfstætt, frjálst og fullvalda var á ný stofnað með sambandslögunum 1918“, auglýsir eftir 
framkvæmdastjóra. 
Um tímabundna ráðningu er að ræða. Upphaf ráðningar er samkvæmt samkomulagi, en æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst eftir að ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Gert er ráð fyrir að framkvæmdastjórinn verði í fullu starfi á 
ráðningartímanum sem lýkur 31. desember 2018.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Framkvæmdastjóri BHM 

Capacent — leiðir til árangurs

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
okóber 1958. Innan vébanda 
þess starfa 27 aðildarfélög 
sem í eru rúmlega 12.000 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4490 

Hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking á eða reynsla af vinnumarkaðsmálum.
Þekking á starfsemi félagasamtaka er kostur.
Leiðtogahæfni og geta til að vinna í hópi.
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaður.
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti áskilin.
Góð enskukunnátta nauðsynleg og þekking á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
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Umsóknarfrestur

14. febrúar 

Starfssvið
Ber ábyrgð á starfsemi bandalagsins gagnvart stjórn BHM.
Fylgir eftir ákvörðunum stjórnar, formannaráðs og nefnda 
BHM.
Ber ábyrgð á rekstri BHM, þriggja sjóða BHM og 
mannauðsmálum.
Samskipti og samstarf við aðildarfélög, sjóði BHM og 
utanaðkomandi aðila.
Tryggir þjónustustig gagnvart aðildarfélögum BHM.
Stuðlar að ýmsum umbótaverkefnum.
Situr í ýmsum nefndum og ráðum samkvæmt ákvörðun 
stjórnar BHM.
Samskipti við aðila vinnumarkaðarins í samráði við formann.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
sem reynir á frumkvæði og úthald í skemmtilegum verkefnum. BHM er heildarsamtök háskólamenntaðra á vinnumarkaði og 
gegna lykilhlutverki í hagsmunagæslu fyrir starfsstéttir háskólamenntaðra hér á landi. 
 
Framkvæmdastjóri og formaður BHM vinna náið saman að markmiðum bandalagsins og bera ábyrgð á að starfsemi þess sé í 
samræmi við lög BHM. Nýs framkvæmdastjóra bíða áhugaverð og ögrandi verkefni við að efla starf BHM.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Skrifstofustjóri

Starfssvið:
• Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu
• Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og 

uppgjörum
• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni
• Þátttaka í markmiðssetningu
• Yfirumsjón og vinnsla launa
• Umsjón með tækni- og tölvubúnaði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og faglegur metnaður 
• Færni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og 

jákvætt viðmót
• Reynsla af rekstri, stjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af bókhaldi, uppgjörum og kjarasamningum
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í töluðu 

og rituðu máli

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson

thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

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

Fatlaðir eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.

Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi til að sinna krefjandi verkefnum á góðum vinnustað. Um er að ræða 80% starf.

Sjálfsbjargarheimilið er hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun ætluð fötluðu fólki. Starfsemin fer fram í 
Sjálfsbjargarhúsinu við Hátún 12 í Reykjavík. Starfsmenn eru um 75 talsins. Sjá nánar á sbh.is

Sjálfsbjargarheimilið á því láni að fagna að hafa á að skipa góðum starfsmannahópi. Lögð er áhersla á að koma 
til móts við starfsmenn eins og hægt er, hvort sem það varðar öflun viðbótarmenntunar eða aðstæður í einkalífi 
svo dæmi séu tekin. Við höfum verið svo lánsöm að hljóta útnefninguna fyrirmyndarstofnun fjórum sinnum og 
árið 2014 var Sjálfsbjargarheimilið Stofnun ársins í vali SFR – stéttarfélags í almannaþjónustu.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sjóðsstjóri

Starfssvið
• Ábyrgð á stýringu skuldabréfasafns sjóðsins
• Greining markaða og fjárfestingarkosta
• Arðsemis- og áhættumat
• Uppbygging og utanumhald verðbréfasafna
• Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra
• Upplýsingagjöf, greining og skýrslugjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði viðskipta-

fræði, verkfræði og hagfræði eða sambærileg menntun
• Haldgóð reynsla af störfum á fjármálamarkaði  

a.m.k. 3ja ára reynsla
• Próf í verðbréfamiðlun er kostur
• Reynsla af skuldabréfastýringu
• Reynsla af gerð verðmatslíkana er kostur
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar. nk.

Íbúðalánasjóður er með efnahagsreikning sem nemur ríflega 800 milljörðum. Afkoma rekstrar Íbúðalánasjóðs ræðst 
annars vegar af rekstri útlánasafnsins og fjárfestingu lausafjár utan lánasafns hins vegar. Íbúðalánasjóður ásamt 
viðskiptabönkunum þremur fellur undir skilgreiningu FME sem kerfisleg, mikilvæg stofnun og þarf að uppfylla sömu 
kröfur og önnur fjármálafyrirtæki gagnvart FME hvað varðar lánastarfsemi, eignastýringu, áhættustýringu, innri 
endurskoðun og regluvörslu.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sjóðsstjóra til að stýra skuldabréfasafni sjóðsins. Leitað er að öflugum einstaklingi 
sem er með reynslu af störfum í eignastýringu og er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í breytilegu umhverfi.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga, lána og greiningum 
á húsnæðismarkaði til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast eða leigja 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
 
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Spennandi störf hjá ION Hotels

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

ION Adventure Hotel opnaði þann 1. febrúar 2013. Hótelið er í einni mestu náttúruperlu landsins og aðeins í um 
hálftíma fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Umhverfisvænar lausnir og hugvitssamleg nýting á náttúrulegum efnum eru 
grundvallarþættir í hönnun og byggingu hótelsins. Gestir upplifa sterka tengingu við náttúruna, orkuna á svæðinu og 
tærleikann í umhverfinu.

ION Hotel ehf er vaxandi fyrirtæki sem starfar í áhugaverðu alþjóðlegu umhverfi. ION hótelin eru meðlimir í Design Hotel 
keðjunni ásamt því að vera fyrstu hótelin á Íslandi sem bjóða gestum upp á Starwood vildarkerfi. 

Við erum að stækka! Í febrúar 2017 fögnum við 4 ára afmæli ION Adventure Hotel á Nesjavöllum en um leið ætlum 
við að opna nýtt hótel, ION City, 18 herbergja boutique hótel staðsett á Laugavegi 28 í Reykjavík. Bæði hótelin eru 
meðlimir í Design Hotels keðjunni en glæsileg hönnun, vönduð húsgögn og þægindi einkenna bæði hótelin.

Yfirþerna
– Head of housekeeping

ION Hotel óska eftir að ráða ábyrga og 
þjónustulundaða yfirþernu. Vinnutími er frá 8-16 
alla virka daga.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegum þrifum hótelsins
• Ábyrgð á mönnun og umsjón með 

vaktaskipulagi
• Umsjón með innkaupum vegna þrifa
• Umsjón með þvottahúsi
• Önnur tilfallandi verkefni og stuðningur við 

starfsmenn á álagstímum

Hæfniskröfur:	
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og gott skipulag
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót

Þernur 
– Housekeeping

ION Hotel óska eftir að ráða ábyrgar og 
þjónustulundaðar þernur. Unnið er á  
8 tíma vöktum.

Helstu	verkefni:
• Þrif á herbergjum og búa um rúm
• Þrif á göngum, anddyri og annarri aðstöðu sem 

hótelgestir nýta
• Sjá til þess að aðkoman að hótelinu séu ávallt snyrtileg
• Aðstoð í þvottahúsi og önnu tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Frumkvæði og gott skipulag
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót

Næturverðir í móttöku
– Night receptionists

Við óskum eftir að ráða ábyrga og 
þjónustulundaða næturverði í móttöku. 
Hlutverk þeirra er að veita gestum hótelsins 
framúrskarandi þjónustu og aðstoða þá á alla 
mögulega máta. Unnið er á 12 tíma vöktum.

Helstu verkefni:
• Móttaka og innskráning viðskiptavina
• Upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Útskráning viðskiptavina og umsjón með 

greiðsluuppgjöri
• Almenn símsvörun, upplýsingagjöf og bókanir
• Fara með léttar veitingar til hótelgesta þegar þess 

er óskað
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Góð þekking á helstu kennileitum og 

veitingastöðum í Reykjavík
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð tölvuþekking

Vaktstjóri í móttöku
– Shift manager

Við óskum eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling, sem hefur brennandi áhuga á 
fólki, til að sinna starfi vakstjóra. Unnið er á 
12 tíma vöktum. 

Helstu verkefni: 
•  Ber ábyrgð á móttöku og hefur yfirsýn yfir  

verkefni dagsins 
•  Innskráning/útskráning gesta og reikningagerð
•  Þjálfa og aðstoða aðra starfsmenn í móttöku 
•  Aðstoða gesti hótelsins við að panta ferðir og taka 

niður pantanir í heilsulind og á veitingastað hótelsins 
•  Svara daglegum tölvupóstum og símtölum 
•  Önnur verkefni í samráði við aðstoðarhótelstjóra

Hæfniskröfur:	
•  Menntun sem nýtist í starfi 
•  Þekking og skilningur á alþjóðlegum bókunarsíðum 
•  Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun 
•  Fáguð framkoma og jákvætt viðmót
•  Sýna frumkvæði og vera lausnamiðaður í starfi
•  Almenn þekking á Excel, Word og Powerpoint 
•  Þekking og reynsla af Navision er æskileg 

Upplýsingar veitir: Elísabet Sverrisdóttir - elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar nk.

Almenn umsókn – ION Hotels
Hefur þú áhuga á að bætast í hópinn? /   Interested in joining our team?
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RÁÐGJAFI
Í STRAUMLÍNUSTJÓRNUN
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að fá til starfa ráðgjafa í straumlínustjórnun (Lean management).

Hjá Expectus starfar öflugur hópur reynslumikilla ráðgjafa sem hafa langa og fjölbreytta reynslu úr atvinnulífinu og hafa 
sem ráðgjafar tileinkað sér framsæknustu aðferðir okkar tíma. Verkefni ráðgjafa í straumlínustjórnun fela í sér að greina 
með starfsfólki fyrirtækja og stofnana, aðgerðir og ferli út frá aðferðafræði Lean og aðstoða við að innleiða umbætur.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.

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

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

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem 
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að 
nýta þekkingu og upplýsingatækni til 
að auka hæfni, móta stefnu og koma 
áherslum í framkvæmd og skila þannig 
mælanlegum árangri.

Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki 
og samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016 
í hópi millistórra fyrirtækja hjá VR og 
vottað sem Framúrskarandi fyrirtæki 
2016 af Creditinfo. Starfsmenn 
eru stoltir af þeim árangri sem er í 
samræmi við þá framtíðarsýn sem 
Expectus setti sér í upphafi, að vera 
fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja.
www.expectus.is.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun á framhaldsstigi
• Stjórnunarreynsla
• Afburða greiningarhæfni
• Góð þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar og reynsla af árangursríkri innleiðingu hennar
• Drifkraftur og einlægur áhugi á umbótum
• Sannfæring, einstök samskiptahæfni og lausnamiðuð hugsun
• Metnaður, heiðarleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum samhliða teymisvinnu
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu og töluðu máli

Sérfræðingar hjá Heilbrigðiseftirliti

Innan Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis eru Garðabær, 
Hafnarfjörður og Kópavogur. Íbúafjöldi á 
þjónustusvæðinu er um 80.000. 

Heilbrigðiseftirlitið starfar samkvæmt 
lögum um matvæli, hollustuhætti og 
mengunarvarnir. Það hefur meðal annars 
eftirlit með framleiðslu, dreifingu og sölu 
matvæla, smásölu tóbaks, sinnir almennu 
hollustuhátta- og umhverfiseftirliti og 
fylgist með framkvæmd mengunarvarna.

Yfirstjórn stofnunarinnar er í höndum 
heilbrigðisnefndar sem valin er af 
eigendum hennar auk eins fulltrúa 
tilnefndum af Samtökum atvinnulífsins.  

Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á 
árangur og gæði í vinnubrögðum. 
Samstarf starfsmanna er þverfaglegt og 
liðsheildarhugsun höfð að leiðarljósi. 

Nánari upplýsingar um eftirlitið má finna á 
síðunni www.heilbrigdiseftirlit.is. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Helstu verkefni/kröfur vegna MH

•	Eftirlit	með	framkvæmd	reglugerða
•	Eftirlitsferðir,	sýnatökur	og	skýrslugerðir
•	Móttaka	ábendinga	og	kvartana	og	úrvinnsla	þeirra
•	Ráðgjöf	og	aðstoð	innan	stofnunarinnar

Helstu verkefni/kröfur vegna UM

•	Almennt	eftirlit	með	dýrahaldi
•	Annast	búnað,	tæki	og	bifreiðar
•	Aðstoð	við	mengunarvarnar-	og	
hollustuverndareftirlit

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis óskar eftir að ráða sérfræðinga í tvö störf.

Megintilgangur starfanna er að stuðla að heilnæmum og öruggum lífsskilyrðum fyrir íbúa 
sem og að vernda þau gildi sem felast í heilnæmi matvæla og ómenguðu umhverfi.

Annars vegar er staða sérfræðings í verkefnum er varða matvæli og hollustuhætti (MH). 
Áhersla í starfinu er að tryggja gæði og öryggi neysluvatns og matvæla ásamt góðum 
hollustuháttum.

Hins vegar er staða sérfræðings í umhverfismálum og mengunarvörnum (UM). Áhersla í 
starfinu er að tryggja öryggi og lágmarka mengun á eftirlitsstöðum og í nærumhverfi þeirra.

•	Framhaldsmenntun	í	iðnfræði,	vélfræði	eða	önnur	
sambærileg	menntun	er	kostur

•	Starfsreynsla	af	sambærilegum	verkefnum	er	kostur
•	Hæfni	til	að	skrá	og	varðveita	gögn
•	Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Gild	ökuréttindi	eru	nauðsynleg
•	Vilji	til	öflunar	réttinda	sem	heilbrigðisfulltrúi

•	Háskólanám	í	greinum	sem	tengjast	matvælaöryggi	
og	heilbrigðiseftirliti	auk	sérnáms	er	æskilegt

•	Reynsla	af	sambærilegum	verkefnum	er	kostur
•	Samstarfshæfni
•	Gild	ökuréttindi	eru	nauðsynleg
•	Réttindi	sem	heilbrigðisfulltrúi	eru	æskileg
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ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík, s: 522 4500 www.ILVA.is 

Ef svo er þá erum við að leita að öflugum verslunarstjóra. 
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri verslunarinnar sem 
og starfsmannahaldi. Hann hefur yfirumsjón með sölu og þjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Starfsreynsla af sambærilegu er skilyrði.
• Frumkvæði, metnaður i starfi og fylginn sér til framkvæmda.
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta m.a. Navision

ILVA er falleg húsgagna- og gjafavöruverslun frá Danmörku. ILVA 
hefur fest sig í sessi á Íslandi og er orðin þekkt meðal landsmanna er 
varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Vöruúrvalið er einstakt og er 
verslunin rekin í 7000m2 húsnæði á Korputorgi. Við setjum okkur stór 
markmið og stefnum hátt. 

Við erum stolt af starfsfólkinu okkar sem og versluninni og viljum að 
starfsfólkið okkar sé stolt af okkur.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar.

Vilt þú hjálpa okkur að 
stýra frábærum hóp?
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

STARFSSVIÐ 
• Vátryggingaráðgjöf
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini félagsins á 

einstaklingssviði
• Tilboðsgerð og sala til nýrra og núverandi viðskiptavina
• Þátttaka í verkefna- og starfshópum innan fyrirtækisins
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
• Grunnmenntun er nauðsynleg og framhaldsmenntun tengd 

viðskiptum eða þjónustu æskileg
• Reynsla af sölu- og þjónustustarfi er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, þjónustulipurð og skipuleg vinnubrögð er skilyrði

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?

Vörður leitar að öflugum og glöðum einstaklingi með ríka þjónustulund til að sinna starfi
tryggingaráðgjafa í einstaklingsþjónustu. Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi í senn.

TRYGGINGARÁÐGJAFI Á EINSTAKLINGSSVIÐI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 17. FEBRÚAR 2017
Nánari upplýsingar veita Linda Ingólfsdóttir, deildarstjóri einstaklingssviðs,  
linda@vordur.is eða Harpa Víðisdóttir, mannauðsstjóri, harpa@vordur.is

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef félagsins vordur.is

Vörður tryggingar er framsækið vátryggingafélag sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Í dag starfa um 80 starfsmenn hjá 
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í að móta frekari uppbyggingu og vöxt félagsins. Vörður hefur 
hlotið jafnlaunavottun VR en hjá félaginu er bæði jafnlauna- og jafnréttisstefna. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og ánægja 
viðskiptavina en Vörður fékk hæstu einkunn tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni. 
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HÚSASMIÐUR 
Faxaflóahafnir sf óska að ráða húsasmið til starfa.

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni á  
vegum hafnanna. 

Starfsmaðurinn munu hafa starfsstöð í Bækistöð  
Faxaflóahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur  
Jón Guðmundsson í síma 5258951.

Verkefnastjóri í Þekkingarsetrinu 
Nýheimum á Höfn í Hornafirði 

Óskað er eftir öflugum aðila í starf verkefnastjóra í 
Þekkingarsetrinu Nýheimum. Þekkingarsetrið er samfélag 
fjölmargra stofnana sem starfa undir merki Nýheima. 
Starfið er fjölþætt og heyrir undir forstöðumann og stjórn 
setursins. 

Meginmarkmið Þekkingarsetursins Nýheima er að stuðla 
að auknu samstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana 
og opinberra aðila með sérstaka áherslu á samþættingu 
menningar, menntunar, nýsköpunar og rannsókna. 

Helstu ábyrgðarsvið:
• Umsjón með stærri og smærri verkefnum 
• Undirbúningur, skipulagning, áætlanagerð og eftirfylgni  
 verkefna í samræmi við stefnu setursins
• Verkefnavinna, þjónusta og samskipti við samstarfsaðila,  
 samstarfsfólk og hagsmunaaðila.
• Hafa frumkvæði að þróun og mótun verkefna og  
 rannsókna, svo sem leit að samstarfsaðilum, styrkjasókn  
 og styrkumsóknagerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfileikar
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku  
 og ensku

Búseta í Sveitarfélaginu Hornafirði er skilyrði  
fyrir ráðningu.

Upplýsingar um starfið veitir Hugrún Harpa Reynisdóttir  
forstöðumaður Þekkingarsetursins í síma: 892 3757. 
Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Nýheima” og  
berast á rafrænu formi á netfangið:  
hugrunharpa@nyheimar.is. 
Með umsókn skal fylgja kynnisbréf auk ferilskrár með 
yfirliti yfir námsferil og fyrri störf. Afrit prófskírteina þarf að 
fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 
næstkomandi og gert er ráð fyrir að  
umsækjandi geti hafið störf 1. mars eða eftir samkomulagi. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Áhugaverð
störf á góðum
vinnustað

Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu starfa um 140 öflugir starfsmenn sem hlakka til þess að þú bætist í hópinn. 
Lagt er upp með jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem 
mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
sem annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru 
og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri.

Fagstjóri fjármáladeildar
Samgöngustofa leitar að fagstjóra í fjármáladeild stofnunarinnar. Við leitum að öflugum einstak-
lingi sem hefur metnað til að sinna krefjandi og fjölbreyttum verkefnum er snúa að fjármálum, s.s. 
ýmsum uppgjörum, áætlanagerð, úrvinnslu tölulegra upplýsinga, innra eftirliti o.fl. Nýr starfs-
maður mun taka þátt í stefnumótun og innleiðingu nýrra verkefna og verklags og vinna náið með 
stjórnendum sviðsins. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • B.Sc í viðskiptafræði eða sambærileg háskólamenntun
 • Reynsla og þekking á Navision er kostur
 • Mjög góð Excel-kunnátta er skilyrði
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Nákvæm og vönduð vinnubrögð
 • Jákvæðni og vinsamlegt viðmót

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar veita Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, og Brynja
Blomsterberg, deildarstjóri fjármáladeildar, í síma 480-6000. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar 
á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Bókari í fjármáladeild
Samgöngustofa leitar að bókara í fjármáladeild stofnunarinnar. Við leitum að öflugum einstaklingi 
með góða reynslu í bókhaldi, afstemmingum og öðru sem snýr að bókhaldi og uppgjörsvinnu. 
Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Mjög góð reynsla og þekking á bókhaldi er skilyrði
 • Góð kunnátta á Navision er skilyrði
 • Góð færni í Excel og almenn tölvukunnátta
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð
 • Gott viðmót og færni í mannlegum samskiptum

Í boði eru spennandi störf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum góða 
starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Spennandi sumarstörf 
hjá traustu fyrirtæki

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við 
Reyðar�örð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum 
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 
20. febrúar. Áhugasamir eru hva�ir til að sækja 
um sem fyrst. Umsóknir eru trúnaðarmál og er 
þeim öllum svarað.

Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðar�örð. 
Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum á�a tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypu- 
skála Fjarðaáls. Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan 
mánuð. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuré�indi og hreint sakavo�orð.

Almennar hæfniskröfur
Sterk öryggisvitund og árvekni.
Dugnaður og vilji til að takast á við kre�andi verkefni.
Heiðarleiki og stundvísi.
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hóp.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir 
Valgerður Vilhelmsdó�ir, valgerdur.vilhelmsdo�ir@alcoa.com eða í síma 470 7700. 
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.

•
•
•
• 

Menntaverðlaun atvinnulífsins
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Byggjum á betra verði

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu 
fyrirtækisins í Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð og leiðbeiningar við almennar byggingaframkvæmdir                              
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Mjög góð alhliða þekking á timbri og öðru byggingaefni
• Lyftararéttindi kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Íslenskukunnátta (tala og skrifa)
• Æskilegur aldur 20 +

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Umsóknir berist fyrir 
10. febrúar n.k. 
Til: Einars 
Ragnarssonar, 
einarr@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

■	 Að undirbúa og hafa daglegt eftirlit með skoðunum  
 ásamt verkstjóra.

■	 Að gera framleiðsluáætlanir, rekstraráætlanir o.fl.

■	 Að byggja upp þekkingarbanka um skipulag og  
 stýringu skoðana.

■	 Að vinna í umbótaverkefnum og innleiða ný  
 verkfæri í verkstjórn.

■	 Að sjá um uppgjör að verkefnum loknum og gæta 
 þess að lærdómur af þeim nýtist.

HÆFNISKRÖFUR:

■	 Meistarapróf eða sambærilegt próf í verkfræði  
 eða viðlíka námi sem tengist greiningu rekstrar,  
 fjármála og/eða framleiðslu.

■	 Enskukunnátta er skilyrði.

■	 Frumkvæði, hugmyndaauðgi og lausnamiðuð  
 hugsun.

■	 Ríkur áhugi á verkefnastjórnun, skipulagi  
 og utanumhaldi verkefna.

■	 Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.

Nánari upplýsingar veitir:
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is

 
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 17. febrúar 2017.

VERKEFNASTJÓRI Í FRAMLEIÐSLUSTJÓRNUN
Icelandair auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingi til að sinna starfi verkefnastjóra í framleiðslustjórnun á 
tæknisviði félagsins. Í flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli fara fram stórskoðanir á flugvélum og mun 
viðkomandi stýra og hafa eftirlit með nýtingu á mannafla og aðföngum. Hann mun auk þess leggja til 
umbótaverkefni og leiða þau til að ná fram meiri skilvirkni og skýrleika í framkvæmd þessara stóru verka.  
Um er að ræða nýja stöðu og leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og mótað starfið.

Emmessís ehf. leitar að:

•	Bílstjóra	með	meirapróf	
  
Með góða þjónustulund við sölu og dreifingu 
á vörum fyrirtækisins.  Æskilegt er að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á ragnar@emmessis.is. 
Umsóknarfrestur er til10. janúar 2017.

Vinnutími fyrir 50% starf er 14-18 og önnur hver helgi, 
laugardaga 10/12-16/18

Helgarstarf: laugardaga 10-18 og sunnudaga 13-17 aðra 
hverja helgi

Reynsla af sölustörfum æskileg. Vera þjónustulundaður, 
stundvís, ábyrgðafullur og frábær í mannlegum samskiptum. 
Ekki undir 22 ára.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd berist til  
martajonsson.rk@gmail.com merkt „ATVINNA“

Verslunin Marta Jónsson  
óskar eftir starfskrafti  
í 50% starf og svo  
helgarstarfsmann. 

BIFVÉLAVIRKI OG 
STARFS MAÐUR Á  

VERKSTÆÐI ÓSKAST  
TIL STARFA

Verksvið:
• Greina bilanir
• Viðgerðir og viðhald á breyttum jeppum 
• Viðgerðir og viðhald á vélsleðum 
• Ástandskoðanir bíla og vélsleða 
• Leggja sitt af mörkum til að tryggja snyrtilegt   
 umhverfi á vinnustöð/verkstæði

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun/vélvirkjun/ 
 vélstjórnarréttindi 
• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
• Stundvísi
• Snyrtimennska
• Góða samskiptahæfileika
• Góða þjónustulund
• Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt

Við leitum að öflugum starfsmönnum sem geta hafið 
störf sem fyrst. 

Í boði er spennandi og fjölbreytt starf fyrir 
duglegan og metnaðarfullan einstakling hjá 
framsæknu og traustu fyrirtæki sem starfar í 
ævintýraferðamennsku. 

Umsóknir og frekari upplýsingar:  
atvinna@mountaineers.is  
Frekari upplýsingar veitir Bjarný í síma 580 9900  
á skrifstofutíma.

www.mountaineers.is



ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 14. febrúar 2017

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Leiða og styðja öfl ugan hóp starfsmanna 

• Fjárhagsleg ábyrgð á fjárfestingarverkefnum

• Ábyrgð á gerð og framvindu áætlana vegna fjárfestinga

• Daglegur rekstur sviðsins

• Ábyrgð á vöruþróun úr auðlindastraumum

• Framfylgd stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af stjórnun og rekstri 

• Reynsla af verkefnastjórnun 

• Samskiptahæfi leikar, greiningarhæfni, metnaður, 

 frumkvæði og heilindi

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Orka náttúrunnar leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf forstöðumanns Tækniþróunar. Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi 

fyrirtækisins og mun bera ábyrgð á fjárfestingarverkefnum ON og þróun nýrra lausna. Við leitum að öfl ugum stjórnanda sem hefur góða 

yfi rsýn og býr yfi r samskiptahæfni og færni til að hrinda hlutum í framkvæmd. Um er að ræða starf með spennandi verkefnum framundan 

hjá einu framsæknasta orkufyrirtæki landsins.

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Forstöðumaður Tækniþróunar – ertu ON?

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfi ð.

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum 

á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur, starf@on.is.singar veitir Ásdís

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnis hæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir 

háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verk-

fræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í 

Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3600 í fjórum deildum og starfa 

um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að 
taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu öflugrar tölvunarfræðideildar. Deildarforseti ber 
ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir  
undir rektor og situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík. 

Forseti tölvunarfræðideildar

Leitað er að einstaklingi með:
– Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.

– Doktorspróf á sviði tölvunarfræði eða skyldra greina.

– Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.

– Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.

– Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.

– Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Innan tölvunarfræðideildar er fengist við kennslu og rannsóknir í tölvunarfræði, hugbúnaðarverk fræði 
og tölvunarstærðfræði. Boðið er upp á nám á BSc-, MSc- og PhD-stigi. Nám við tölvunarfræðideild 
hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun og rannsóknir við deildina eru í fremstu röð. Um 850 nemendur 
stunda nám við tölvunarfræðideild og eru fastir starfsmenn tæplega 30 talsins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir,  
framkvæmdastjóri mannauðs (sigridureg@ru.is).

Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2017.
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Sjúkraliðar
Á hjúkrunarheimilinu Sóltúni búa 92 íbúar með fjölþætt 
heilsufarsvandamál og færnisskerðingu. Markmið Sóltúns 
er að veita þeim bestu hjúkrun og aðra þjónustu sem völ 
er á á hverjum tíma og vera aðlaðandi starfsvettvangur.

Við höfum lausa 50-80% stöðu sjúkraliða.
Einnig getum við bætt við okkur félagsliða eða reyndum 
starfsmanni í umönnun á morgun-, kvöld- og helgarvaktir.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Björg Guðmundsdóttir,
hjúkrunarstjóri í síma 590-6322, bjorg@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns   
www.soltun.is

Blikksmiðir / Nemar óskast
Blikksmiðurinn óskar eftir blikksmiðum,  mönnum vönum 

blikksmíði og/eða nemum í blikksmíði.

Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon, karlh@blikk.is   
/ sími  892 - 8379  

Járnprýði ehf. vantar fjölhæfan, duglegan 

og heiðarlegan starfsmann. Viðkomandi 

þarf að vera íslenskumælandi og reyklaus.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem sinnir �ölbreyttum verkefnum með 

sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá 
á netfangið ingi@jarnprydi.is

Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

NordForsk is an institution under 
the Nordic Council of Ministers that 
facilitates and provides funding 
for Nordic research and research 
 infrastructure cooperation.

www.nordforsk.org

Vi søger en
seniorrådgiver
inden for 
forskningspolitik 
og finansiering.

t 27. februar 2017

Á meðferðarsviði SÁÁ er veitt sérhæfð sjúkrahús- 
og göngudeildarþjónusta fyrir alla landsmenn. 
Meðferðarsvið SÁÁ starfar samkvæmt lögum og 
reglugerðum um sérhæfða sjúkrahúsþjónustu auk 
laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008.

Hæfni umsækjenda verður metin af þriggja manna nefnd sem skipuð verður 
tveimur fulltrúum stjórnar SÁÁ og einum utanaðkomandi sérfræðingi.

Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Th. Björnsdóttir 
í síma 824 7631.

Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist SÁÁ, merkt: Framkvæmdastjóri lækninga, Efstaleiti 7, 
103 Reykjavík eða á netfangið asgerdur@saa.is 
eigi síðar en 15. mars 2017

Fyrirhugað er að veita stöðuna frá 1. júní 2017. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Framkvæmdastjóri lækninga er jafnframt forstjóri sjúkrahúss SÁÁ. Hann ber ábyrgð 
á að heilbrigðisþjónusta sem SÁÁ veitir, fari að lögum og reglugerðum sem um hana 
gilda, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við samþykktir stjórnar SÁÁ 
og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Framkvæmdastjóri lækninga á meðferðarsviði SÁÁ

Fullgild sérfræðiréttindi.
Þekking og reynsla á sviði fíknlækninga.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking og reynsla af mannauðsmálum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Leiðtogahæfileikar.

Hæfniskröfur

SÁÁ auglýsir stöðu framkvæmdastjóra lækninga á meðferðarsviði laust til umsóknar.



VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Hagfræðingur Viðskiptaráðs

Viðskiptaráð Íslands auglýsir eftir nýjum hagfræðingi. Við leitum að kraftmiklum 
einstaklingi sem hefur áhuga á að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi. 

Starfið er fjölbreytt og samanstendur meðal annars af skrifum og greiningarvinnu vegna 
útgáfu nýs efnis, miðlun í gegnum fjölmiðla og þátttöku í mótun stefnu ráðsins.

Helstu verkefni

 ■ Skrif úttekta, skýrslna, blaðagreina, álita, umsagna 
um þingmál og gerð kynninga 

 ■ Ytri samskipti og tengslamyndun gagnvart 
fjölmiðlum og öðrum hagsmunaaðilum

 ■ Leiðandi hlutverk í mótun og framkvæmd 
málefnastarfs ráðsins

 ■ Leiðsögn fyrir sérfræðing á hagfræðisviði

 ■ Virkt hlutverk í stefnumörkun ráðsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 ■ Háskólagráða í hagfræði ásamt rétti til að kalla sig 
hagfræðing

 ■ Viðeigandi starfsreynsla æskileg

 ■ Áhugi á þjóðmálum og grunnþekking á 
rekstrarumhverfi atvinnulífsins

 ■ Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum

 ■ Færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starfsumsokn@vi.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2017. Nánari upplýsingar 
veitir Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, í síma 510 7100.

Viðskiptaráð Íslands var stofnað árið 1917 sem frjáls félagasamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Við 
bjóðum upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Frekari upplýsingar um starfsemi ráðsins má nálgast á www.vi.is.

Verkefnastjóri á sviði 
markaðsmála
Vodafone leitar að öflugum einstaklingi í starf verkefnastjóra á sviði markaðsmála. 
Um krefjandi og fjölbreytt starf er að ræða í lifandi umhverfi.

Starfssvið:
  –    Gerð og utanumhald kynningarefnis
  –    Mótun stefnu og framkvæmd ytri fræðslu
  –    Skipulagning, greining og miðlun markaðsrannsókna
  –    Þátttaka í stefnumótun
  –    Umsjón með samfélagsmiðlum

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. 
Nánari upplýsingar er að finna á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig
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Frístundafulltrúi
Laust er til umsóknar starf frístundafulltrúa Hvalfjarðar-
sveitar. Um er að ræða 50% starf innan stjórnsýslu sveitar-
félagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra 
fjölbreyttum verkefnum sveitarfélagsins er varðar  
frístundastarf, viðburðastjórnun og kynningarstarf.  
Um nýtt starf er að ræða og mun viðkomandi fá tækifæri til 
að taka þátt í mótun þess. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Umsjón og skipulag frístundastarfs fyrir alla aldurshópa.
• Umsjón með rekstri íþróttamannvirkja  
 og félagsmiðstöðvar.
• Skipulag og umsjón leikjanámskeiða og vinnuskóla.
• Viðburðastjórnun og kynningarstarf.
• Mótun og skipulagning forvarnarstarfs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum og skipulagi  
 íþrótta- og æskulýðsmála eða sambærilegum störfum  
 er mikilvæg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum á  vettvangi félagsstarfa,  
 íþrótta- og æskulýðsmála er æskileg.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og  
 skipulagshæfileika.
• Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkom-
andi stéttarfélags  og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur um starf frístundafulltrúa Hvalfjarðar-
sveitar er til og með 17. febrúar 2017.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðn-
ingur fyrir hæfni viðkomandi. Umsókn skal senda á skrifstofu 
Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið  
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is  
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Þórðarson, 
sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu  
skuli@hvalfjardarsveit.is

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 630 íbúa.  
Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta fjölbreyttrar 
útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag 
með litlum íbúakjörnum. Þar eru næg og fjölbreytt atvinnutæki-
færi, öflugur landbúnaður, vaxandi ferðaþjónusta og metnaðar-
fullt skólastarf.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu við 
Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum. Hvalfjarðarsveit 
er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitar-
félög. Nánari upplýsingar má finna á www.hvalfjardarsveit.is

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI 
EN ER Í SAMRÆMI VIÐ OPNUNARTÍMA 
VERSLUNARINNAR.
Mán - Mið: 10 - 19
Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

HÆFNISKRÖFUR: 
-Þjónustulund 
-stundvísi 
-skipulagni 
-samskiptahæfni
-Reynsla í þjónustustörfum 
 mikill kostur

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk .

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild fyrirtækisins.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Upplýsingar um starfið veitir  
Karl Hákon s: 892 8379  karlh@blikk.is

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar. Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, 
www.hrafnista.is og á heimasíðu Fast ráðninga, www.fastradningar.is. Umsjón með störfunum hefur 
Lind hjá Fast ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um 
störfin rafrænt með því að fylla út umsóknarform á www.fastradningar.is 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa íslenskt hjúkrunarleyfi. 

Nemar skila inn námsframvindu.
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.

HRAFNISTA   REYKJAVÍK   HAFNARFJÖRÐUR  KÓPAVOGUR  GARÐABÆR  REYKJANESBÆR

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar- og 
læknanemum í okkar frábæra starfsmannahóp á Hrafnistu. 
Starfshlutfall er samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og 
ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er.

Hjúkrunarfræðingar,  
hjúkrunar- og læknanemar

Laus störf á Hrafnistu

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I
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Hjúkrunarfræðingar 
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa.

Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.

Í boði eru allar vaktir – þar af 50% næturvaktir. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulags- 
atriði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
en nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864-4184

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

Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar 
eftir starfsmanni í gestamóttöku. 

Umsóknir um starfið, ásamt upplýsingum, 
nám og fyrri störf, skulu berast á netfangið: box@frett.is

UMSÓKNARFRESTUR
er til og með 12. febrúar

Gestamóttaka
Svara tölvupóstum 
og símtölum
Eftirfylgni með þrifum
Þjónusta við gesti
Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið Hæfniskröfur: 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
Jákvæðni og sveigjanleiki
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Starfsmaður í gestamóttöku

Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða 
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

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.

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

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Starfið er fullt starf til eins árs, með möguleika á ráðningu til lengri  
eða skemmri tíma. Unnið er í náinni samvinnu við sérfræðilækna í 
krabbameinslækningum og felur starfið í sér þverfaglega teymisvinnu 
með fjölmörgum öðrum sérgreinum. Læknirinn fær skipulagða 
handleiðslu sérfræðilæknis í krabbameinslækningum. 

Starfið hentar þeim sem eru að velja sér sérgrein til framtíðar en getur 
einnig hentað sem endurmenntun fyrir starfandi heimilislækna. 

DEILDARLÆKNIR/ 
HEIMILISLÆKNIR

Dag- og göngudeild krabbameinslækninga

Við viljum ráða kraftmikinn og áhugasaman lyfjafræðing í starf aðstoðar
yfirlyfjafræðings. Viðkomandi mun vinna náið með yfirlyfjafræðingi að 
mótun liðsheildar og þróunar á þjónustu apóteksins. 

Sjúkrahúsapótek spítalans tilheyrir fjármálasviði og þar starfa 20 lyfja 
fræðingar og 30 lyfjatæknar í þverfaglegu teymi og nánu samstarfi við 
aðra starfsmenn spítalans. Apótekið þjónustar allar deildir spítalans  
og er starfsemin bæði sérhæfð og fjölbreytt. Áhersla er lögð á að vera í 
fremstu röð og standast alþjóðlegan samanburð. 

NÝ STAÐA AÐSTOÐAR- 
YFIR LYFJAFRÆÐINGS

Sjúkrahúsapótek

Viltu vinna í fjölbreyttu og áhugaverðu vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá að njóta sín? 
Landspítali vill ráða til starfa metnaðarfulla hjúkrunarfræðinga sem vilja sérhæfa sig í þjónustu við skjólstæðinga og vinna í þverfaglegum teymum.

Leitað er að hjúkrunarfræðingum á eftirfarandi einingar:

ERTU HJÚKRUNARFRÆÐINGUR? 

Dagdeild endurhæfingardeildar Grensási
Á deildinni eru einstaklingar sem eiga það sameiginlegt að hafa tapað færni, 
tímabundið eða varanlega vegna slysa eða veikinda. Markmið endur
hæfingar er að gera einstaklinga eins sjálfbjarga líkamlega, andlega  
og félagslega og geta leyfir.

Krabbameinslækningadeild við Hringbraut
Deildin er 15 rúma sólarhringsdeild fyrir sjúklinga með krabbamein. Ráðgert 
er að halda stutt námskeið fyrir umsækjendur áður en starf á deild hefst þar 
sem farið verður yfir helstu einkenni og meðferð krabbameinssjúklinga. 

Taugalækningadeild í Fossvogi
Í boði er einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í hjúkrun sjúklinga með 
taugasjúkdóma. Í boði verður sérsniðið aðlögunarprógram fyrir þá  
sem áhuga hafa á að taka þátt í uppbyggingu og mótun á nýrri stroke 
einingu innan deildarinnar. 
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

365 óskar eftir góðu fólki

TÆKNIMAÐUR Í VETTVANGSÞJÓNUSTU 365
Við erum að leita af tæknimanni í vettvangs
þjónustu 365. Um er að ræða 100% starf.
Starfið felst í uppsetningum og viðgerðum 
á neti, sjónvarsþjónustu og heimasíma hjá 
viðskiptavinum 365.
Starfsþjálfun býðst áhugasömum umsækjendum.

Hæfniskröfur:
- Bílpróf
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi á net og tæknimálum
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Menntun sem nýtist í starfi er kostur
- Reynsla af vettvangsþjónustu eða fjarskiptum kostur

Umsóknafrestur er til 15. febrúar 

Umsóknir sendist á  
https://radningar.365.is/storf/Default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vefstjóri – útgáfustjóri 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða vef- og útgáfustjóra í fullt starf. Í boði er 
fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, margvís-
lega þekkingu, samskiptahæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
Vefstjórn 
 Ritstjórn efnis á ytri vef embættisins, 

á íslensku og ensku. 
 Ábyrgð á skipulagi vefsins, viðhaldi 

hans og þróun. 
 Vefumsýsla og umsjón með vefum-

sýslu annarra starfsmanna. 
 Framkvæmd vefstefnu embættisins, 

þ.á m. um nýtingu samfélagsmiðla. 
 
Útgáfustjórn 
 Ritstjórn, uppsetning og myndvinnsla 

fyrir vefræna og prentaða útgáfu 
embættisins, m.a. ársskýrslur og 
fréttabréf.  

 Yfirlestur á skýrslum og öðru efni til 
útgáfu. 

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 Mjög gott vald á íslensku og ensku 

skilyrði. Norðurlandamál er kostur. 
 Reynsla af vefþróun. 
 Reynsla af notkun vefumsjónarkerfa.  
 Þekking á grunnatriðum HTML æskileg. 
 Þekking og reynsla af vefmælingum. 
 Kunnátta í nýtingu samfélagsmiðla. 
 Reynsla af samskiptum við fjölmiðla  

er kostur. 
 Góð leiðtogahæfni og færni í 

mannlegum samskiptum. 
 Frumkvæði, skipulagshæfni og 

sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri og er 
ennfremur lipur í mannlegum samskiptum. Framundan er spennandi þróunarstarf á sviði 
samfélagsmiðla í samræmi við starfsáætlun Embætti landlæknis fyrir árið 2017.   

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri rekstrar og þjónustu, en vef- og útgáfustjóri vinnur einnig í nánu 
samstarfi við landlækni, stjórnendur embættisins, vefráð og starfsmenn sem annast vefumsýslu. 

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis landlæknis, merkt „Ragnhildur 
Erla Bjarnadóttir, starfsumsókn.“ 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.  

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Erla Bjarnadóttir, sviðsstjóri rekstrar og þjónustu, 
netfang: ragnhildur@landlaeknir.is. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum.  

Vegna aukinna umsvifa leitum við að arkitektum, 
��ggingafr�ðingum og t�kniteiknurum � l starfa 
við á�ugaverð og � öl�re��  verkefni á teiknistofu 

okkar.

�msóknir sen�ist á ne� angið: 
vaarkitektar@vaarkitektar.is. Farið verður með 

umsóknir sem trúnaðarmál og öllum svarað.
www.vaarkitektar.is

VA ARKITEKTAR ehf.

Hæfniskröfur:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 17. febrúar 2017

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Stöðvarstjóri á Akranesi
Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund,  
er áreiðanlegur, getur starfað sjálfstætt og er tilbúinn  
að bæta þekkingu sína og hæfni til þess að takast á  

við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki

Starfið
• Stöðvarstjóri á skoðunarstöðinni á Akranesi 
• Annast skoðun og skráningar ökutækja 
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem bifvélavirki skilyrði (sveinn eða meistari)
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Frumherja hf. 
Einnig hægt að senda umsóknir á Sigríði verkefnastjóra starfs-
mannamála,  sigga@frumherji.is  sem veitir frekari upplýsingar um 
starfið í síma 570 9144.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2017

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar 
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú 
á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest starfssvið 
fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf.  |  Hesthálsi 6-8  |  110 Reykjavík  |  www.frumherji.is

Markmið sérnáms:
 	 Efla	hæfni	hjúkrunarfræðinga,	meðal	annars	 
	 	 í	þverfaglegu	samstarfi	á	heilsugæslustöð.	
 	 Móta	viðhorf	og	sýn	til	þjónustu	heilsu-	 	
	 	 gæslunnar	í	komandi	framtíð.
 	 Veita	nemendum	tækifæri	til	að	rýna	í	og			
	 	 innleiða	gagnreynda	starfshætti	í	daglegu	 
	 	 starfi	undir	handleiðslu	lærimeistara	á		 	
	 	 heilsugæslustöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  Almennt	hjúkrunarleyfi,	BS	gráða		 	
	 	 (lágmarkseinkunn	7).
  Viðkomandi	sé	starfandi	á	heilsugæslustöð.
  Skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	starfi.
  Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	er	skilyrði.

Nánari upplýsingar veita: 
 	 Ragnheiður	Ósk	Erlendsdóttir	hjá	Þróunarsviði		
	 	 HH,	sími:	585-1373	eða	roe@hg.is	

 	 Guðný	Friðriksdóttir,	framkvæmdarstjóri		 	
	 	 hjúkrunar	HSN,	sími:	4640500	eða	 
	 	 gudnyf@hsn.is	

 	 Unnur	Þormóðsdóttir,	hjúkrunarstjóri	HSU,	 
	 	 sími:	432-2160	eða	 
	 	 unnur.thormodsdottir@hsu.is	

 	 Nína	H.	Gunnarsdóttir,	framkvæmdastjóri			
	 	 hjúkrunar	HSA,	sími:	470-3054	eða	 
	 	 ninahronn@hsa.is

 

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.	

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	kynningarbréf	þar	sem	fram	
kemur	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	hjúkrunarmenntun	ásamt	
staðfestu	afriti	af	opinberu	starfsleyfi.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.	

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Sérnámsstöður í 
heilsugæsluhjúkrun
Lausar	eru	til	umsóknar	tíu	sérnámsstöður	
hjúkrunarfræðinga	í	heilsugæsluhjúkrun.	Stöðurnar	
eru	sex	við	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(HH),	
tvær	við	Heilbrigðisstofnun	Norðurlands	(HSN),	ein	
við	Heilbrigðisstofnun	Suðurlands	(HSU)	og	ein	við	
Heilbrigðisstofnun	Austurlands	(HSA).	Hver	sérnámsstaða	
er	80%	og	veitist	frá	1.	ágúst	2017	til	eins	árs.

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017

Um	er	að	ræða	sérnám	í	heilsugæsluhjúkrun	í	samstarfi	við	Háskólann	á	Akureyri.	Námið	samanstendur	af	fræðilegu	
námi	við	Háskólann	á	Akureyri	og	klínískri	þjálfun	á	heilsugæslustöð	hjá	HH,	HSN,	HSU	eða	HSA	undir	handleiðslu	
lærimeistara.	Námið	er	skipulagt	til	eins	árs	og	lýkur	með	diplóma	gráðu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
Sækja skal um stöðurnar á Starfatorgi eða á vef viðkomandi stofnana:

  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is		undir	laus	störf.		Gögn	sem	ekki	er	hægt	 
	 	 að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,		
	 	 Álfabakka	16,	109	Reykjavík.

  Heilbrigðisstofnun Norðurlands www.hsn.is	undir	laus	störf.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	 
	 	 rafrænt	skulu	berast	Þórhalli	Harðarssyni,	mannauðsstjóra	HSN,	Hafnarstræti	99,	600	Akureyri.

  Heilbrigðisstofnun Suðurlands www.hsu.is	undir	lausar	stöður.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda		
	 	 rafrænt	skulu	berast	Cecilie	Björgvinsdóttur,	mannauðsstjóra	HSU,	við	Árveg,	800	Selfoss.

  Heilbrigðisstofnun Austurlands www.hsa.is	undir	laus	störf.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt		
	 	 skulu	berast	Emil	Sigurjónssyni,	mannauðsstjóra	HSA,	Lagarás	22,	700	Egilsstaðir.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Málningarvöruverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða sölumann í verslun.
Vinnutími er frá kl. 08:00/09:00 til kl. 17:00/18:00 virka daga og frá kl. 10:00 til kl. 14:00
einn laugardag í mánuði.

Sölumaður í málningarvöruverslun

Starfssvið
· Litaráðgjöf, sala og almenn
  vöruráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur
· Menntun og/eða reynsla af málningar- eða
  myndlistarstörfum kostur
· Rík þjónustulund og söluhæfileikar 
· Reynsla og þekking sem nýtist í starfinu

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
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Úrræðagóðir stjórnendur gegna lykilhlutverki við að halda 
viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga. Við leggjum 
áherslu á að stjórnendur okkar gegni forystuhlutverki í 
öryggismálum, efli og styðji starfsfólk til góðra verka, sýni 
virðingu og ábyrgð í samskiptum og heiðarleika í upplýsingagjöf.

Verkstjóri rafdreifikerfis
Verkstjórinn leiðir hóp rafiðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og 
bregst við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum 
við rafdreifikerfi höfuðborgarsvæðisins.
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í rafiðn 
eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. Þekking 
á rafdreifikerfum og háspennutengingum er æskileg.

Verkstjóri vatnskerfa með áherslu á hitaveitu
Verkstjórinn leiðir hóp iðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og bregst 
við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum við hitaveitu- 
kerfi höfuðborgarsvæðisins.
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í málmiðn eða 
pípulögnum, eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. 
Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu er kostur.

Verkstjóri vatnskerfa með áherslu á vatnsveitu
Verkstjórinn leiðir hóp iðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og bregst  
við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum við vatns- 
veitukerfi höfuðborgarsvæðisins. 
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í pípulögnum 
eða málmiðn, eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. 
Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu er kostur.

Verkstjóri vatnsöflunar og miðlunar
Verkstjórinn leiðir hóp vélfræðinga og rafvirkja sem sinnir viðhaldi, 
eftirliti og daglegum rekstri borhola, dælustöðva, tanka og stofnæða 
vatns- og hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. 
Til að sækja um þarftu að vera vélfræðingur með sveinspróf í 
málmiðn og hafa reynslu af verkstjórn. Sveinspróf í rafiðn er kostur. 
Reynsla af keyrslu stórra kerfa er æskileg. 

Verkstjórar annast daglega stjórn vinnuflokka okkar. Þeir 
undirbúa verk, skipuleggja og samhæfa með það að leiðarljósi 
að hvert verk sé unnið á faglegan og öruggan hátt. 

Teymisstjóri fageftirlits
Teymisstjóri fageftirlits tekur þátt í störfum og leiðir hóp starfsmanna 
sem hefur eftirlit með framkvæmdaverkum. Hann tekur þátt í eftirliti 
með framkvæmdum í rafdreifikerfi, framkvæmir öryggis- og lokaúttektir 
og er verktökum til ráðgjafar.
Til að sækja um þarftu að vera rafmagnstæknifræðingur, iðnfræðingur 
eða rafvirki og hafa reynslu af stjórnun. Þekking á rafdreifikerfum og 
háspennutengingum er æskileg. Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu 
er kostur.

Það er mikið um að vera hjá Veitum 
og því viljum við bæta í hópinn

Árleg vinnustaðakönnun sýnir að hjá okkur er 
frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur 
og allur aðbúnaður fyrsta flokks. 

ÖFLUGIR STJÓRNENDUR
Tæknistjóri vatnsveitu
Tæknistjóri vatnsveitu er lykilaðili í uppbyggingu stærstu 
vatnsveitu landsins. Hann gerir fjárfestingaráætlanir til lengri 
og skemmri tíma og leiðir samningagerð við hagsmunaaðila. 
Hann setur af stað og undirbýr verkefni, er bakhjarl verkefna- 
stjóra og einn af lykilaðilum í öflugu verkefnateymi.
Til að sækja um þarftu að hafa leiðtogahæfileika og haldgóða 
þekkingu á veitukerfum. Próf í verk- eða tæknifræði á sviði 
bygginga eða véla er skilyrði. 

Rafmagnshönnuður
Öflugir hönnuðir eru lykilaðilar í undirbúningi verka. Við leggjum 
mikla áherslu á að hönnuður horfi fram á veginn og hugi að 
öryggismálum í allri hönnun til að fólk geti unnið á öruggan hátt 
bæði á framkvæmda- og rekstrartíma.
Til að sækja um þarftu að vera lipur í samskiptum, hafa reynslu 
af hönnun og góða þekkingu á AutoCad. Próf í rafmagnsverk- 
eða tæknifræði er skilyrði. 

Verkefnastjóri 
Framkvæmdaverkefni Veitna eru fjölbreytt og krefjandi. Við leitum 
að öflugum einstaklingi í verkefnastjórateymið okkar. Mikil 
áhersla er lögð á fagmennsku og að verkefnastjórar afli sér 
alþjóðlegrar verkefnastjórnunarvottunar.
Til að sækja um þarftu að vera öflugur leiðtogi, lipur í samskiptum 
og hafa reynslu af verkefnastjórnun. Próf í verk- eða tæknifræði 
er skilyrði. 

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, 
hitaveitu, rafveitu og fráveitu þar sem hver einasti starfsmaður 
er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum okkar áreiðanlega 
þjónustu. Við erum fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við 
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi. 

Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp 
starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur sem karla til að sækja um.

ELDKLÁRIR SÉRFRÆÐINGAR

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is 
þar sem nánari upplýsingar um störfin er að 
finna. Frekari aðstoð veitir Bryndís Ernstsdóttir, 
netfang starf@veitur.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 15. febrúar. 

Kalda vatnið er álíka lengi að renna 
frá Gvendarbrunnum í Heiðmörk 
niður í Neðra-Breiðholt og það 
tekur að horfa á Fanga frá upphafi til 
enda – með hóflegum klósettpásum

„

“

KRAFTUR, ELDMÓÐUR OG HELLINGUR AF HÆFILEIKUM
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Úrræðagóðir stjórnendur gegna lykilhlutverki við að halda 
viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga. Við leggjum 
áherslu á að stjórnendur okkar gegni forystuhlutverki í 
öryggismálum, efli og styðji starfsfólk til góðra verka, sýni 
virðingu og ábyrgð í samskiptum og heiðarleika í upplýsingagjöf.

Verkstjóri rafdreifikerfis
Verkstjórinn leiðir hóp rafiðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og 
bregst við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum 
við rafdreifikerfi höfuðborgarsvæðisins.
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í rafiðn 
eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. Þekking 
á rafdreifikerfum og háspennutengingum er æskileg.

Verkstjóri vatnskerfa með áherslu á hitaveitu
Verkstjórinn leiðir hóp iðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og bregst 
við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum við hitaveitu- 
kerfi höfuðborgarsvæðisins.
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í málmiðn eða 
pípulögnum, eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. 
Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu er kostur.

Verkstjóri vatnskerfa með áherslu á vatnsveitu
Verkstjórinn leiðir hóp iðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og bregst  
við bilunum auk þess að taka þátt í nýframkvæmdum við vatns- 
veitukerfi höfuðborgarsvæðisins. 
Til að sækja um þarftu að vera með meistararéttindi í pípulögnum 
eða málmiðn, eða hafa lokið iðnfræði og hafa reynslu af verkstjórn. 
Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu er kostur.

Verkstjóri vatnsöflunar og miðlunar
Verkstjórinn leiðir hóp vélfræðinga og rafvirkja sem sinnir viðhaldi, 
eftirliti og daglegum rekstri borhola, dælustöðva, tanka og stofnæða 
vatns- og hitaveitu höfuðborgarsvæðisins. 
Til að sækja um þarftu að vera vélfræðingur með sveinspróf í 
málmiðn og hafa reynslu af verkstjórn. Sveinspróf í rafiðn er kostur. 
Reynsla af keyrslu stórra kerfa er æskileg. 

Verkstjórar annast daglega stjórn vinnuflokka okkar. Þeir 
undirbúa verk, skipuleggja og samhæfa með það að leiðarljósi 
að hvert verk sé unnið á faglegan og öruggan hátt. 

Teymisstjóri fageftirlits
Teymisstjóri fageftirlits tekur þátt í störfum og leiðir hóp starfsmanna 
sem hefur eftirlit með framkvæmdaverkum. Hann tekur þátt í eftirliti 
með framkvæmdum í rafdreifikerfi, framkvæmir öryggis- og lokaúttektir 
og er verktökum til ráðgjafar.
Til að sækja um þarftu að vera rafmagnstæknifræðingur, iðnfræðingur 
eða rafvirki og hafa reynslu af stjórnun. Þekking á rafdreifikerfum og 
háspennutengingum er æskileg. Þekking á lagnakerfum og jarðvinnu 
er kostur.

Það er mikið um að vera hjá Veitum 
og því viljum við bæta í hópinn

Árleg vinnustaðakönnun sýnir að hjá okkur er 
frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur 
og allur aðbúnaður fyrsta flokks. 

ÖFLUGIR STJÓRNENDUR
Tæknistjóri vatnsveitu
Tæknistjóri vatnsveitu er lykilaðili í uppbyggingu stærstu 
vatnsveitu landsins. Hann gerir fjárfestingaráætlanir til lengri 
og skemmri tíma og leiðir samningagerð við hagsmunaaðila. 
Hann setur af stað og undirbýr verkefni, er bakhjarl verkefna- 
stjóra og einn af lykilaðilum í öflugu verkefnateymi.
Til að sækja um þarftu að hafa leiðtogahæfileika og haldgóða 
þekkingu á veitukerfum. Próf í verk- eða tæknifræði á sviði 
bygginga eða véla er skilyrði. 

Rafmagnshönnuður
Öflugir hönnuðir eru lykilaðilar í undirbúningi verka. Við leggjum 
mikla áherslu á að hönnuður horfi fram á veginn og hugi að 
öryggismálum í allri hönnun til að fólk geti unnið á öruggan hátt 
bæði á framkvæmda- og rekstrartíma.
Til að sækja um þarftu að vera lipur í samskiptum, hafa reynslu 
af hönnun og góða þekkingu á AutoCad. Próf í rafmagnsverk- 
eða tæknifræði er skilyrði. 

Verkefnastjóri 
Framkvæmdaverkefni Veitna eru fjölbreytt og krefjandi. Við leitum 
að öflugum einstaklingi í verkefnastjórateymið okkar. Mikil 
áhersla er lögð á fagmennsku og að verkefnastjórar afli sér 
alþjóðlegrar verkefnastjórnunarvottunar.
Til að sækja um þarftu að vera öflugur leiðtogi, lipur í samskiptum 
og hafa reynslu af verkefnastjórnun. Próf í verk- eða tæknifræði 
er skilyrði. 

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, 
hitaveitu, rafveitu og fráveitu þar sem hver einasti starfsmaður 
er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum okkar áreiðanlega 
þjónustu. Við erum fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við 
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi. 

Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp 
starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur sem karla til að sækja um.

ELDKLÁRIR SÉRFRÆÐINGAR

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is 
þar sem nánari upplýsingar um störfin er að 
finna. Frekari aðstoð veitir Bryndís Ernstsdóttir, 
netfang starf@veitur.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 15. febrúar. 

Kalda vatnið er álíka lengi að renna 
frá Gvendarbrunnum í Heiðmörk 
niður í Neðra-Breiðholt og það 
tekur að horfa á Fanga frá upphafi til 
enda – með hóflegum klósettpásum

„

“

KRAFTUR, ELDMÓÐUR OG HELLINGUR AF HÆFILEIKUM
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 • sér um alla launavinnslu og eftirlit með tímaskráningum
 • gerir mánaðarlegar skýrslur og heldur utan um lykilmælikvarða
 • gefur út og greiðir reikninga
 • sér um innheimtu útistandandi reikninga

Félagsstofnun stúdenta
Sæmundargötu 4, 101 Reykjavík
Sími 5 700 700

Nánari upplýsingar um starfið: 
www.fs.is

Launafulltrúi
óskast sem er jafnframt 

gjaldkeri og mannauðsfulltrúi

Starfsmaður í sölu/afgreiðslu 
*Óskum eftir duglegum og jákvæðum einstaklingi með mikla  þjónustulund 
og brennandi áhuga á tísku .
* Starfsmaður mun sinna almennum afgreiðslustörfum ásamt því að taka              
upp vörur og önnur tilfallandi verkefni.
* Reynsla af sölustörfum og verslunarstörfum er æskileg.
* * Aðeins 22 ára og eldri koma til greina.

* Vinnutími er frákl. 11-18 alla virka daga 
og svo annan hvern laugardag.

Áhugasamir geta sent ferilskrá með mynd á 
e-mailið curvyvinna@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 12 febrúar 2017

SÉRFRÆÐINGUR Í 

HUGBÚNAÐARÞRÓUN

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar og rekstur tölvukerfa, ásamt því að 
þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Samstarf er við bæði innlendar og erlendar 
eftirlitsstofnanir um ýmis verkefni. Í boði eru spennandi verkefni í lifandi umhverfi fyrir kraftmikinn og drífandi 
einstakling sem hefur metnað fyrir þróun vandaðs hugbúnaðar til að auka skilvirkni og yfirsýn í eftirliti.

Starfssvið
• Þróun og prófun áhættumats- og eftirlitskerfa Fjármálaeftirlitsins
• Þátttaka í greiningu verkefna og hönnun notendaviðmóts
• Viðhald og framþróun grunngagnakerfis (Master Data Management)
• Samþætting á milli kerfa
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða önnur       

sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af vefforritun með C# og .Net
• Þekking á sjálfvirkum prófunum
• Þekking og reynsla af MVC högun kostur
• Þekking og reynsla af gagnagrunnsforritun kostur
• Reynsla af fjármálamarkaði kostur
• Jákvæðni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi með góðu teymi sem       

vinnur þétt saman

Umsjón með starfinu hafa Bjarni 
Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri 
(arni@fme.is).  

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 
www.fme.is, eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
21. febrúar nk. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.

  Við leitum að öflugum 
sérfræðingi í þróunarteymið 
okkar.

INNNES er traust, leiðandi og framsækið 
fyrirtæki í innflutningi, sölu og þjónustu á 
matvörumarkaði.
Við leitum að kappsömum og metnaðarfullum 
starfsmanni. Í boði er góð vinnuaðstaða hjá 
ört vaxandi fyrirtæki þar sem starfsánægja 
og gleði ríkir.

Sölustjóri
Innnes ehf. leitar að sölustjóra á ferskvörusviði. Sölustjóri ferskvöru-
sviðs hefur yfirumsjón með sölumálum og ber ábyrgð á sölu, áætlana-
gerð og samskiptum við viðskiptavini.

Hlutverk og ábyrgð:
· Ber ábyrgð á sölu og þjónustu
· Ber ábyrgð á tilboðs- og áætlanagerð
· Dagleg samskipti við viðskiptavini
· Bjóða nýjum og núverandi viðskiptavinum heildarlausnir í ávöxtum 
 og grænmeti
· Byggja upp og viðhalda tengslum

Hæfniskröfur:
· Metnaður, áræðni og góðir samskiptahæfileikar
· Menntun sem nýtist í starfi
· Reynsla af sölustjórnun er æskileg
· Framúrkarandi þjónustulund
· Góð almenn tölvufærni
· Kunnátta á Microsoft Dynamics AX kostur

Fyrirspurnum skal beint til Jóhannesar Þórs Ævarssonar 
á netfangið jta@innnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.
Unnið er úr umsóknum jafn óðum og þær berast.
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum
heimasíðu Innnes.is

http://storf.innnes.is

Innnes ehf | Fossaleyni 21  | 112 Reykjavík | www.innnes.is  | Netfang: innnes@innnes.is



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

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni

Upplýsingatæknideild

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
 
Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu og menntun sem nýtist við stjórnun verkefna á sviði upplýsin-
gatækni.  Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar.  

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 
notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu skýjalausna og annarra nýjunga á sviði 
upplýsingatækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, auka skilvirkni og hagræðingu í rekstri. 

Helstu verkefni:

•	Fagleg	stýring	verkefna	á	sviði	upplýsingatækni	 
hjá Reykjavíkurborg

•	Þátttaka	í	þróun	verkefnastjórnunarferlis	 
upplýsingatæknideildar

•	Greining	þarfa	og	þátttaka	í	gerð	útboðslýsinga
•	Ýmis	áætlana-	og	skýrslugerð	

Hæfniskröfur:

•	 Menntun	á	sviði	verkefnastjórnunar,	tölvunarfræði,	 
 verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi
•	 Reynsla	af	stjórnun	verkefna	á	sviði	upplýsingatækni	
•	 Þekking	á	reglum	um	opinber	innkaup	er	kostur
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti,	á	íslensku	og	ensku	
•	 Skipulag	í	vinnubrögðum	
•	 Drifkraftur,	frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	og		 	
 þróast í starfi

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	viðkomandi	stéttarfélags.		

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017.

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

Nánari	upplýsingar	veita	Jón	Ingi	Þorvaldsson,	deildarstjóri	upplýsingatæknideildar	í	síma	7700077,	 
netfang:  jon.ingi@reykjavik.is. 

Skoðunarmaður á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund, er áreiðan-
legur, getur starfað sjálfstætt og er tilbúinn að bæta þekkingu sína 
og hæfni til þess að takast á við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki

Starfið
• Annast skoðun ökutækja
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Frumherja hf.    
Einnig hægt að senda umsóknir á Sigríði verkefnastjóra starfsman-
namála,  sigga@frumherji.is  sem veitir frekari upplýsingar  
um starfið í síma 570 9144.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2017.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar 
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú 
á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest starfssvið 
fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf.  |  Hesthálsi 6-8  |  110 Reykjavík  |  www.frumherji.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 25. febrúar 2017.

Viðkomandi þarf að hafa 3ja til 5 ára 
reynslu, frumkvæði, þekkingu í matreiðslu 

á hollustu– og grænmetisréttum.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, 

kunna að setja upp matseðla, vera 
snyrtilegur og hafa góða hæ�leika í 

mannlegum samskiptum. 
Star�ð hentar jafnt konum sem körlum.

100% starfshlutfall.

Matreiðslumanni
frá 1. mars 2017

World Class óskar eftir
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Sölumann í verslun okkar og sölumann í lagnadeild að Draghálsi.
Í boði eru skemmtileg störf fyrir karla eða konur – til framtíðar.

OKKUR VANTAR 
GÓÐAN MANNSKAP Í HÓPINN 

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
Stutt starfslýsing:

• Almenn verslunarstörf

• Vöruframsetning

• Innkaup

• Ráðgjöf til viðskiptavina

Menntun og reynsla:
• Hæfni í mannlegum samskiptum og   
 þjónustulund

• Reynsla af sölumennsku æskileg

• Þekking og áhugi á arkitektúr og hönnun

• Viðkomandi þarf að hafa náð 30 ára aldri

• Þekking á Navision kostur

SÖLUMAÐUR Í LAGNADEILD
Stutt starfslýsing:

• Almenn verslunarstörf

• Ráðgjöf og þjónusta við pípara

• Tilfallandi lagervinna

Menntun og reynsla:
• Hæfni í mannlegum samskiptum og   
 þjónustulund

• Reynsla af iðnaðarvinnu

• Viðkomandi þarf að hafa náð 30 ára aldri

• Þekking á Navision kostur

Við leitum að einstaklingum sem þekkja til í iðnaðarvinnu. 
Vinnutími er frá kl. 8 til 18 virka daga og tilfallandi laugardaga frá kl. 10 til 14. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar n.k. – um er að ræða framtíðarstarf

Nánari upplýsingar og móttaka umsókna veitir Helgi Ásgeir, eingöngu um netfangið: helgi@isleifur.is

Ísleifur Jónsson ehf. hefur frá árinu 1921 boðið allt sem viðkemur rennandi vatni, með dælingu úr jörðu og til baka 
aftur. Þeim markmiðum hefur fyrirtækið náð með farsælum árangri og talið ástæðan fyrir velgengni þess í yfir 95 ár.

Draghálsi 14 - 16  ·  www.isleifur.is
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Störf deildarstjóra og sérkennslustjóra í leikskólanum 
Hjallatúni eru laus til umsóknar. Hjallatún er opinn leik- 
skóli og starfar eftir fjölgreindarkenningu Howard  
Gardners. Áhersla er lögð á leikinn, lýðræði og sam- 
skipti. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar nk. Umsókn- 
um skal skilað á https://reykjanesbaer.hcm.is/storf/ 

DEILDARSTJÓRI
Starfssvið:
Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna skv. 
starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.:
   • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu 
sem fram fer á deildinni.
   • Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar.
   • Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá.
   • Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
   • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldis- 
menntun.
   • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum.
   • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
   • Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Leikskólinn Hjallatún
Deildarstjóri og sérkennslustjóri óskast

SÉRKENNSLUSTJÓRI
Starfssvið:
   • Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólan- 
um, annast frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna.
   • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð 
á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta 
sérkennslu.
   • Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf.
   • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem 
yfirmaður felur honum.
   • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, 
lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, 
aðalnámskrá leikskóla og stefnu Reykjanesbæjar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólöf Magnea  
Sverrisdóttir leikskólastjóri í síma 420-3150/698-6061 
eða á netfangið olof.m.sverrisdottir@hjallatun.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
   • Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfi eða önnur 
uppeldis-/háskólamenntun.
   • Reynsla af starfi með börnum á leikskólaaldri.
   • Góð færni í  samskiptum.
   • Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi.
   • Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
   • Góð íslenskukunnátta.

SÖLUMAÐUR LYFTARA OG 
VINNUVÉLA
Við leitum að framtakssömum, 
metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi til framtíðarstarfa 
í söluteymi nýrra og notaðra 
véla. Reynsla af sölumennsku, 
tölvuþekking og enskukunnátta 
nauðsynleg.
 
SÖLUMAÐUR Í 
VARAHLUTAVERSLUN
Við leitum að framtakssömum, 
metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi til framtíðarstarfa í 
verslun. Reynsla af sölumennsku, 
tölvuþekking og enskukunnátta 
nauðsynleg.

YFIRBÓKARI
Yfirbókari sem getur séð um öll 
bókhaldsmál fyrirtækisins og 
tollskýrslugerð. Viðkomnandi 
þarf að hafa haldgóða reynslu 
af bókhaldi og æskilegt er að 
reynsla af Axapta bókhaldkerfi 
sé til staðar. Þarf að geta unnið 
sjálfstætt.

GJALDKERI
Gjaldkeri sem sér um greiðslu 
reikninga og innheimtu. 
Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt. Starfið er fjölbreytt og 
er að hluta til líka tengt bókhaldi 
og annari skrifstofuvinnu.

Vélaborg er eitt af stærstu fyrirtækjum 
landsins í alhliða þjónustu við 
verktaka og flutningsaðila. Meðal 
helstu umboða eru: Jungheinrich, 
CVS Ferrari, Haulotte og Case. Í dag 
starfa um 20 manns hjá fyrirtækinu. 

Umsækjendur eru beðnir um að 
senda umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið gunnarbj@velaborg.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 15. febrúar

Járnháls 2 - 4, 110 Reykjavík, Iceland · www.velaborg.is · Sími: +354 414 8600

VÉLABORG VÖRUMEÐHÖNDLUN 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

Deildarstjóri þjónustunnar heim

Capacent — leiðir til árangurs

Kópavogur er næst stærsta 
sveitarfélag landsins með 
yfir 35 þúsund íbúa. Hjá 
Kópavogsbæ starfa yfir 2000 
starfsmenn í fjölbreyttum 
störfum og lögð er mikil áhersla 
á að veita íbúum eins góða 
og fjölbreytta þjónustu og 
mögulegt er.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4499 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starfi, s.s. í 
þroskaþjálfafræði, iðjuþjálfafræði, félagsráðgjöf og sálfræði.
Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
Reynsla á öldrunarmálum, málefnum fatlaðs fólks og 
félagsþjónustu sveitarfélaga er æskileg.
Reynsla af innleiðingu breytinga  og þverfaglegri 
teymisvinnu æskileg.
Leiðtogahæfni, lipurð í samskiptum og jákvætt viðmót er 
skilyrði.
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
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Umsóknarfrestur

20. febrúar 

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og rekstri þjónustunnar heim.
Fagleg forysta, gæðamál og þróun þjónustunnar.
Þátttaka í stefnumótun sviðsins, þróun og innleiðing 
nýjunga.
Greining og framsetning upplýsinga auk textaskrifa.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Stjórnun mannauðs.
Samskipti við notendur og hagsmunaaðila.

Þjónustan heim er ný deild á velferðarsviði Kópavogsbæjar. Megin verkefni deildarinnar er þjónusta við  aldraða og fatlaða á 
heimilum þeirra. Deildarstjóri heyrir undir sviðstjóra velferðarsviðs og er hluti af stjórnendateymi sviðsins.  



ÞJÓNUSTUSTJÓRI Í KEFLAVÍK

Starfið felur í sér þjónustu við flug til og frá Keflavíkurflugvelli ásamt 
virku eftirliti og eftirfylgni gagnvart þjónustuaðilum og viðskiptavinum. 
Upplýsingag jöf og þjónusta við viðskiptavini, skráning og miðlun 
upplýsinga, aðstoð við byrðingu farþega og farangurs, aðstoð við 
afgreiðslu vörusendinga og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund, reynsla af afgreiðslu- og þjónustustörfum 
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Öryggisvitund, reglusemi og heiðarleiki
• Hreint sakavottorð 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017.
Umsókn, ásamt kynningarbréfi og ferilskrá, óskast fyllt út á vef félagsins 
www.flugfelag.is/umsokn

SENIOR STATION AGENT

Air Iceland is seeking Senior Station Agents (Full Time - Shifts) to serve 
our operations at Keflavik International Airport.
Responsibilities: Monitoring Service Agents for Quality and Service, provision 
of information to customers, recording and distribution of information as 
appropriate. Check In and Boarding assistance, handling of cargo shipments 
as appropriate and other duties as assigned.

Qualifications and Experience  
• Education that benefits the role
• Good English skills
• Previous experience in a customer service role 
• Good organizational skills and the ability to work independently
• Applicants must be able to satisfy a criminal records check

Applications are to be submitted at www.flugfelag.is/umsokn before the 
20th of February 2017.

STARFSMAÐUR Í SKIPULAGS- OG VERKFRÆÐIDEILD

Í starfinu felst m.a. greining og afgreiðsla á lofthæfifyrirmælum ásamt 
breytingum frá framleiðanda, greining á viðhaldsgögnum, áreiðanleika 
flugvéla og íhluta. Ennfremur sér starfsmaðurinn um að uppfæra 
viðhaldsáætlanir og sinna nauðsynlegum uppfærslum í viðhaldskerfi 
félagsins og annast samskipti við framleiðendur og viðhaldsaðila.

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun
• Góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
• Mjög góð tölvukunnátta
• Þekking á viðhaldi flugvéla er kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, nákvæmni, reglusemi og 

metnaður til að skila góðu verki
• Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2017.
Umsókn, ásamt kynningarbréfi og ferilskrá, óskast fyllt út á vef félagsins 
www.flugfelag.is/umsokn

FLUGVIRKI

Starfið felur í sér öll verk sem að starfsgreininni lúta og heyra undir 
viðhaldsdeild Flugfélags Íslands.

Hæfniskröfur
• Nám í flugvirkjun frá viðurkenndum skóla
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki
• Góðir samskiptahæfileikar, reglusemi og árvekni
• Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2017.
Umsókn, ásamt kynningarbréfi og ferilskrá, óskast fyllt út á vef félagsins 
www.flugfelag.is/umsokn

VILTU TAKA FLUGIÐ? 
Flugfélag Íslands leitar að öflugu starfsfólki í neðangreind þrjú störf



Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

Ábyrgðarsvið

- Daglegur rekstur hótelsins.
- Sjá um vaktarplön starfsmanna.
- Samskipti við birgja og viðskiptavini.
- Samskipti við starfsfólk.
- Afgreiðsla í móttöku.

Menntunar- og hæfniskröfur

- 25 ára aldursviðmið.
- Stúdentspróf.
- Háskólamenntun en þó ekki skilyrði.
- Mjög góð enskukunnátta.
- Kunnátta í þýsku eða norðurlandarmáli  
 er kostur.
- Reynsla af hótelrekstri en þó ekki skilyrði.
- Jákvætt viðmót og mikil þjónustulund.
- Góð færni í samskiptum.
- Sjálfstæði og stundvísi.

Hótel á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir starfsmanni  
til að sjá um daglegan rekstur hótelsins.

Starfsumsókn og ferilskrá ásamt mynd sendist á kg.ehf@simnet.is til og með 15. febrúar.

Óskum eftir að ráða málmiðnaðarmenn  
í smíði og uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.   

Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com  
Einnig er hægt að fá uppl. í síma 869 8595, Sigurður.

Galdrastál
Málmiðnarmenn

Tern Systems provides mission 
critical Air Traffic Management 
solutions for customers in Europe, 
Africa and Asia.

For further information contact 
Tómas Davíð Þorsteinsson, Director 
of Administration of Tern Systems, 
on 525-0500 or at tomas@tern.is. 

All applications shall be sent to 
jobs@tern.is before 
18th of February, 2017

For information see www.tern.is

TEST ENGINEER
Minimum qualifications include:

|||  experience in implementing        

 effective test procedures, 

|||  excellent problem solving skills,

|||  ability to work in a collaborative, team 

 oriented environment,

||| strong verbal and written  

 communication skills,

||| ability to coordinate and plan software 

 test activities.

Preferred qualifications include:

|||  working knowledge of Linux, familiar  

 with Linux command line,

|||  3+ years in software testing,

|||  university degree in a technical field or 

 equivalent,

|||  ISTQB certification or equivalent  

 preferred.

We are taking on additional 
international projects and 
seek motivated and skilled 
individuals on both domestic 
and foreign projects, for the 
following position:

You have 
been cleared 
for take-off!Starfatorg.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Ritari ráðherra Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201702/214
Framkvæmdastjóri Alþingi Reykjavík 201702/213
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun Fjármálaeftirlitið, upplýsingasvið Reykjavík 201702/212
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Sagnfr.-/heimspekid. Reykjavík 201702/211
Doktorsnemar eðlis-, efnafr. ofl. Háskóli Íslands Reykjavík 201702/210
Vefstjóri / útgáfustjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201702/209
Yfirlæknir/framkv.stj. lækninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafjörður 201702/208
Hjúkrunarfræðingar og  nemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafjörður 201702/207
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201702/206
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Stykkishólmur 201702/205
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201702/204
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201702/203
Aðstoðaryfirlyfjafræðingur Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201702/202
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201702/201
Bókari Samgöngustofa, fjármáladeild Reykjavík 201702/200
Fagstjóri Samgöngustofa, fjármáladeild Reykjavík 201702/199
Sviðstjóri ákærudeildar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201702/198
Markaðsfulltrúi Þjóðleikhúsið Reykjavík 201702/197
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201702/196
Heimilislæknir Heilsugæslan Hvammi Kópavogur 201702/195
Móttökuritari Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201702/194
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201702/193
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201702/192
Lektor í stjórnmálafræði Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201702/191
Lektor í matvælafræði Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201702/190
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201702/189
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201702/188
Sérfræðingur í handritasafni Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201702/187
Hjúkrunarfræðingar og nemar Landspítali, Landakot - sumarstarf Reykjavík 201702/186
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201702/185
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201702/184
Deildarlæknir/heimilislæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201702/183
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201702/182
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201702/181
Læknanemar, sumarstörf 2017 Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201702/180
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201702/179
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201702/178
Skjalastjóri Embætti héraðssaksóknara Reykjavík 201701/177
Lyfjatæknir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/176
Aðstoðarm. í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/175
Skrifstofumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201701/174
Sviðsstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201701/173
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201701/172
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201701/171
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201701/170
Embætti prests  Biskupsembættið, Fella-/Hólaprestak. Reykjavík 201701/169
Lífeindafræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201701/168
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201701/167
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201701/166
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Vinna og virkni
Skemmtilegt og  
fjölbreytt starf 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa, félagsliða og 
stuðningsfulltrúa í 100% störf í Stjörnugróf 7-9.  
Vinnutíminn er frá 8.30-16.30.  
Einnig vantar 50% stöðu eftir hádegi.  
Stöðurnar eru lausar strax eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með 
fötlun. Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum í 
samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjanlegu vinnu-
umhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414 0560. 
Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. Einnig má sækja 
um í gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

BRIMHÓTEL óskar 
eftir að ráða starfs-
mann á skrifstofu.

BRIMHÓTEL / SKIPHOLTI 27

Öll almenn skrifstofustörf eins og bókhald, 
fjármál, áætlanagerð, innheimta, gerð leigu 
og lánasamninga umsjón með útleigu og fleiri 
tilfallandi störf.

Áhugasamir sendi inn 

umsókn ásamt ferilskrá

fyrir 16. september 

á sverrir@brimhotel.is

Áhugasamir sendi inn
umsókn ásamt ferilskrá
fyrir 15. febrúar 
á sverrir@brimhotel.is

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
sjúkraliða á endurhæfingardeild 

 
Laus er staða sjúkraliða á endurhæfingardeild Eirar 
hjúkrunarheimilis. Deildin sinnir m.a. brotaendurhæfingu í 
samvinnu við Landspítalann. Um er að ræða fullt starf en 
einnig er möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar veita Erla Sigtryggsdóttir deildarstjóri og 
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar 
í síma 522 5700. 

Umsókn má einnig senda rafrænt á edda@eir.is merkt: 
Sjúkraliði 4.H

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   

 

 
 

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is 

 
VIRÐING  •  JÁKVÆÐNI  •  FRAMSÆKNI  •  UMHYGGJA 

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2017.   
 
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Þuríður Stefánsdóttir, 
leikskólastjóri Huldubergs í síma 586-8170. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af 
báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Lausar stöður á leikskólanum Huldubergi 
 
MOSFELLSBÆR auglýsir stöðu leikskólakennara með deildarstjórn til starfa á leikskólanum 
Huldubergi í Mosfellsbæ á fræðslu- og frístundasviði Mosfellsbæjar. 
 
Hulduberg er sex deilda leikskóli með um 100 börn. Deildir eru aldursblandaðar en mikið samstarf er milli deilda. 
Áherslur í starfi leikskólans eru umhverfismennt og að njóta og nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er 
staðsettur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafelli. 

 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 
 
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Leikskólakennaramenntun eða önnur 
háskólamenntun æskileg 

 Reynsla af sambærilegu starfi eða reynsla 
sem nýtist í starfi með börnum 

 Áhugi og metnaður fyrir að vinna með 
börnum er skilyrði 

 Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum 

 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi er æskilegt 

Vinnuhlutfall eftir samkomulagi.
Upplýsingar og fyrirspurnir sendist á 

harsnyrtistofan@simnet.is

Hársnyrtir óskast

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Grunnskólakennari í náttúrufræði 
  og stærðfræði
 • Þroskaþjálfi
 
Garðaskóli
 • Skólaliði

Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari í 1. bekk
 
Hönnunarsafn Íslands
 • Starfsmaður í móttöku og safnbúð
 
Jónshús
 • Umsjónarmaður félagsstarfs 
  aldraðra

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600



| AtvinnA | 4. febrúar 2017  LAUGARDAGUR26

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR Í FYRIRTÆKJASÖLU
Vegna aukinna umsvifa leitum við að röskum og 
metnaðarfullum sölumanni í fyrirtækjasölu. 

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að 
nálgast hjá ragnar@365.is 
Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið 
fyrsta.

Óskum eftir að ráða vanan 
bif eiðasmið til starfa á verk
stæði okkar í Kópavogi.  
 
Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Vinnustaðurinn 

Lakkskemman er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem 
var stofnað árið 1984. Hjá fyrirtækinu starfa 9 
manns að Skemmuvegi 30–32 í Kópavogi.
 
Lakkskemman er viðurkenndur þjónustuaðili fyrir 
Öskju, bílaumboð MercedesBenz og Kia á Íslandi.

Umsóknir 

Frestur er til og með 20. febrúar 2017. Umsóknir 
berist til Lakkskemmunar, Skemmuvegi 30 eða á
lakkskemman@lakkskemman.is.

Nánari upplýsingar veita Árni Björnsson og  
Davíð Örn Guðmundsson í síma 557 4540 eða  
á netfanginu lakkskemman@lakkskemman.is.

Bifreiðasmiður

B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T  M A N A G E R  

  

3Z is a growth-level start-up looking for 
energetic Business Development Manager 
with an entrepreneurial spirit. Are you the 
next key team member? 

 

Education: University degree or equivalent in life sciences 
(e.g. Chemistry, biology or pharmacy). 

 
Experience: Minimal 5 years of experience in business 
development, marketing or sales of CRO services. 

 
Special Knowledge: Fluency in English is a 
prerequisite; Knowledge in German language 
would be beneficial. 

 
Prerequisites: We are looking for highly motivated, flexible 

and open minded team players. The job function requires 

the willingness to travel on a regular basis to Iceland, EU 

and US. 

Job responsibilities: 

 Establish new business service deals by 
coordinating requirements; developing and 
negotiating contracts 

 Management of a client database (CRM 
system) 

 Responsible for all marketing strategies; 
evaluating novel markets and perform market 
analysis 

 Locates or proposes potential business deals by 
contacting potential partners; discovering and 
exploring opportunities 

 Support CEO in financials topics (budgeting, 
controlling) 

 Support CEO in strategic development 
 

 

Position Overview: 

The Business Development Manager 
should be responsible for marketing 
and sales of service business, acquire 
and manage new projects and client 
contacts and additionally support 
CEO in strategic and financial 
decisions. The BD manager can be 
based in Reykjavik or Basel.  

 

 
Label inquiries and applications with 

“BDM 2017” and send to:  

  
karlsson@3z.is 
thorsteinsson@3z.is  

+354 5996434 

  
  

www.3z.is 

 
 
3Z is a preclinical drug discovery 
company focusing on the discovery of 
CNS drugs. It provides pharmaceutical 
companies with expert services in high 
throughput screening of small 
molecule libraries for CNS effects using 
behaviorally based zebrafish assays 
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FASTEIGNASALA
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar að 
ráða löggiltan fasteignasala eða nema í fasteignasölu til 

starfa við sölumennsku og skjalagerð.  
Starfsreynsla og hreint sakavottorð eru skilyrði. 

Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is fyrir 10. feb.  
merkt Fasteignasala-0402. 

u u u u

Framtíðar
starfsfólk

óskast
Næg vinna

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög 

fjölbreytta prentvinnslu. 
Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

Óskum eftir að ráða aðstoðarfólk í bókband. 
Reynsla af  umbúðaframleiðslu og almennri 

bókbands- og vélavinnu er kostur. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingum sem vilja vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 

Áhugasamir hafi samband við 
Emil; emil@isafold.is sími: 664 0314 eða 
Kjartan; kjartan@isafold.is sími: 664 0315

Aðstoðarfólk í 
bókband

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

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

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í 
útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum
Deildarstjóri óskast á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi. 
Um 100% starf er að ræða. Æskilegt að viðkomandi getið hafið 
störf 1. mars eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Um er að ræða 80 – 90% 
starfshlutfall í mars vegna fæðingarorlofs.

Kennsla á unglingastigi. Um 100% starf er að ræða, tíma-
bundið í nokkrar vikur frá mars, vegna veikindaleyfis.  
Kennslugreinar stærðfræði og náttúrufræði.

Tónmenntakennsla á miðstigi. Um er að ræða stundakennslu, 
6 stundir á viku, tímabundið út skólaárið. 
Nánari upplýsingar um  störfin er að finna á heimasíðum 
www.mos.is og www.lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um störfin framlengist til og  
með 10. febrúar 2017

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Laun samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og við-
komandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 

síma 5259200/896 8230.  Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf  
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf 

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vefstjóri – útgáfustjóri 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða vef- og útgáfustjóra í fullt starf. Í boði er 
fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, margvís-
lega þekkingu, samskiptahæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
Vefstjórn 
 Ritstjórn efnis á ytri vef embættisins, 

á íslensku og ensku. 
 Ábyrgð á skipulagi vefsins, viðhaldi 

hans og þróun. 
 Vefumsýsla og umsjón með vefum-

sýslu annarra starfsmanna. 
 Framkvæmd vefstefnu embættisins, 

þ.á m. um nýtingu samfélagsmiðla. 
 
Útgáfustjórn 
 Ritstjórn, uppsetning og myndvinnsla 

fyrir vefræna og prentaða útgáfu 
embættisins, m.a. ársskýrslur og 
fréttabréf.  

 Yfirlestur á skýrslum og öðru efni til 
útgáfu. 

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 Mjög gott vald á íslensku og ensku 

skilyrði. Norðurlandamál er kostur. 
 Reynsla af vefþróun. 
 Reynsla af notkun vefumsjónarkerfa.  
 Þekking á grunnatriðum HTML æskileg. 
 Þekking og reynsla af vefmælingum. 
 Kunnátta í nýtingu samfélagsmiðla. 
 Reynsla af samskiptum við fjölmiðla  

er kostur. 
 Góð leiðtogahæfni og færni í 

mannlegum samskiptum. 
 Frumkvæði, skipulagshæfni og 

sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri og er 
ennfremur lipur í mannlegum samskiptum. Framundan er spennandi þróunarstarf á sviði 
samfélagsmiðla í samræmi við starfsáætlun Embætti landlæknis fyrir árið 2017.   

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri rekstrar og þjónustu, en vef- og útgáfustjóri vinnur einnig í nánu 
samstarfi við landlækni, stjórnendur embættisins, vefráð og starfsmenn sem annast vefumsýslu. 

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis landlæknis, merkt „Ragnhildur 
Erla Bjarnadóttir, starfsumsókn.“ 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.  

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Erla Bjarnadóttir, sviðsstjóri rekstrar og þjónustu, 
netfang: ragnhildur@landlaeknir.is. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum.  
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Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar. Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, 
www.hrafnista.is og á heimasíðu Fast ráðninga, www.fastradningar.is. Umsjón með störfunum hefur 
Lind hjá Fast ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um 
störfin rafrænt með því að fylla út umsóknarform á www.fastradningar.is 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa íslenskt hjúkrunarleyfi. 

Nemar skila inn námsframvindu.
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.

HRAFNISTA   REYKJAVÍK   HAFNARFJÖRÐUR  KÓPAVOGUR  GARÐABÆR  REYKJANESBÆR

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar- og 
læknanemum í okkar frábæra starfsmannahóp á Hrafnistu. 
Starfshlutfall er samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og 
ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er.

Hjúkrunarfræðingar,  
hjúkrunar- og læknanemar

Laus störf á Hrafnistu

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Líftryggingaumboð Íslands ehf.
Óskar eftir öflugum aðilum í símsölu á kvöldin. Tilvalið fyrir skóla-

fólk og aðra sem vilja komast í vel launað hlutastarf. 

Upplýsingar í síma 571-5011 eða gegnum tölvupóstfangið 
magnus@kml.is

Auglýsing í Fréttablaðinu sunnudaginn 05 febrúar 2017, undir liðnum "Útboð".

___________________________________________________________

          ÚTBOÐ
Húsfélögin Ofanleiti 7 og 9 í Reykjavík, óska hér með eftir 
tilboðum í endurnýjun þakklæðningar húsa sinna með 
tilheyrandi.

Helstu magntölur eru:
Endurnýjun þakjárns: 528 m2

Útboðsgögn má panta hjá Hannarr ehf. á netfanginu 
hannarr@hannarr.com og verða þau þá send viðkomandi 
á það netfang sem hann gefur upp.  Tilboðin verða opnuð 
á sama stað fimmtudaginn 21. febrúar 2017, kl. 11,00.

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900
www.hannarr.com

hannarr@hannarr.com
___________________________________________________________

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Vegna aukinna umsvifa leitum við að arkitektum, 
��ggingafr�ðingum og t�kniteiknurum � l starfa 
við á�ugaverð og � öl�re��  verkefni á teiknistofu 

okkar.

�msóknir sen�ist á ne� angið: 
vaarkitektar@vaarkitektar.is. Farið verður með 

umsóknir sem trúnaðarmál og öllum svarað.
www.vaarkitektar.is

VA ARKITEKTAR ehf.
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Menningarsjóður  
Íslands og Finnlands

Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands og 
Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga, 
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta orðið 
til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði menningar, 
lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.

Í tilefni þess að árið 2017 eru 100 ár liðin frá því að Finnland 
öðlaðist sjálfstæði mun sjóðurinn sérstaklega líta til umsókna 
sem tengjast finnskum menningarverkefnum á Íslandi 
sem tengjast 100 ára afmæli Finnlands, og í tilefni þess að 
árið 2018 eru 100 ár liðin frá því Ísland hlaut fullveldi mun 
sjóðurinn einnig líta sérstaklega til umsókna sem tengjast 
íslenskum menningarverkefnum í Finnlandi sem tengjast 100 
ára afmæli fullveldisins. 

•	 Auglýst	er	eftir	umsóknum	um	styrki	úr	sjóðnum	vegna		 	
 verkefna sem eru fyrirhuguð á síðari hluta ársins 2017  
 og fyrri hluta ársins 2018.
•	 Frestur	til	að	leggja	inn	umsóknir	um	styrki	úr	sjóðnum		 	
	 vegna	þessa	tímabils	rennur	út	31.	mars	2017.
•	 Æskilegt	er	að	umsóknir	séu	ritaðar	á	sænsku,	dönsku		 	
 eða norsku.
•	 Einungis	er	hægt	að	sækja	um	rafrænt	á:	 
 www.hanaholmen.fi.
•	 Fyrirspurnir	vegna	umsókna	má	senda	á:	 
 fonderna@hanaholmen.fi 

Frekari	upplýsingar	um	Menningarsjóð	Íslands	og	Finnlands	
má finna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Styrkir úr Sprotasjóði
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og 
framhaldsskóla vegna skólaársins 2017-18. Hlutverk 
sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi.

Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð 
leik-, grunn- og framhaldsskóla segir:
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar fyrir 
hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta 
sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um 
þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum 
skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:
a) Móðurmál í stafrænum heimi
b) Lærdómssamfélag í skólastarfi
c) Leiðsagnarmat

Við mat á umsóknum verður skoðað hvernig verkefnin 
falla að hlutverki Sprotasjóðs ásamt því að markmið 
verkefnis séu skýrt fram sett, að verkefnisstjórn sé vel 
skilgreind, að raunhæfar kostnaðar-, verk- og  
tímaáætlanir séu lagðar fram og að framlag 
samstarfsaðila sétryggt og vel skilgreint.

Umsóknir sem falla utan ofannefndra áherslusviða fá 
sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun  
og skólastarf.

Fyrir skólaárið 2017– 2018 verða til úthlutunar allt að 
62 milljónir kr.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu 
vera á rafrænu formi. Sækja þarf um
aðgang að umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is.

Tekið verður á móti umsóknum til 28. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir  
Sigrún Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og
þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri í síma  
460-8904 eða í tölvupósti á sv@unak.is.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

ÁHUGAKÖNNUN:
HETSAHÚSALÓÐIR Á KJÓAVÖLLUM
Garðabær lýsir eftir aðilum sem áhuga hafa á að 
sækja um lóðir undir hesthús á hesthúsasvæði 
Garðabæjar á Kjóavöllum.

Árið 2008 var staðfest nýtt deiliskipulag 
sameiginlegrar hesthúsabyggðar Garðabæjar og 
Kópavogs að Kjóavöllum.  Deiliskipulagið gerir ráð 
fyrir 85 nýjum hesthúsalóðum í Garðabæ en fyrir 
eru 23 hesthús í  Andvarahverfi.  Reiknað er með að 
svæðið byggist upp í áföngum á næstu áratugum.  
Það ræðst af áhuga hvort um er að ræða úthlutanir 
lóða við götur í núverandi byggð  eða nýjar götur í 
svokölluðu Rjúpnahæðarhverfi sem er á milli 
Andvarahverfis og Heimsendahverfis í Kópavogi.  
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 15 húsum til viðbótar í 
Andvarahverfi og  70 húsum í Rjúpnahæðarhverfi.

Lágmarksgatnagerðargjöld ákvarðast af stærð 
byggingarreita húsa á eftirfarandi hátt.

• Lágmarksgatnagerðargjald af lóð fyrir 180 fm hús  
 kr.   3.516.300

• Lágmarksgatnagerðargjald af lóð fyrir  240 fm hús  
 kr.   4.688.400

• Lágmarksgatnagerðargjald af lóð fyrir 300 fm hús  
 kr.   5.860.500

• Lágmarksgatnagerðargjald af lóð fyrir360 fm hús  
 kr.   7.032.600

Gera má ráð fyrir að byggingarréttargjald verði sem 
nemur einu gatnagerðargjaldi.

Ef niðurstaða áhugakönnunar verður jákvæð verður 
lóðum úthlutað til umsækjenda og gerður bindandi 
úthlutunarsamningur. Húsbyggjendum verður gert 
að ljúka við hús sín innan tilskilins tíma.

Áhugasamir skulu kynna sér deiliskipulag 
hesthúsabyggðar að Kjóavöllum og  samþykkt nr. 
958 frá 1. október 2008 um hesthúsahverfi á 
Kjóavöllum í landi Kópavogs og Garðabæjar.   
Gögn eru aðgengileg á vef Garðabæjar. Þeir sem 
áhuga hafa á að sækja um lóðir skulu fylla út 
eyðublað sem hægt er að nálgast á vef Garðabæjar 
og senda til Garðabæjar fyrir 20. febrúar 2009.

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar og þær 
fást einnig hjá skipulagsstjóra  Garðabæjar í síma: 
525 8500.

Fyrirvari: Uppbygging er háð því að hægt verði að 
byggja öll hús við eina götu.

Bæjarstjórinn í Garðabæ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

ÚTBOÐ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Garðabær, Veitur ohf, Gagnaveita Reykjavíkur og Míla ehf, óska í sameiningu eftir tilboðum í verkið  
 
Hagaflöt og Móaflöt í Garðabæ. Götur og veitur - Endurnýjun 2017.
 
Verkið felst í endurnýjun á yfirborðsefnum utan akbrauta, endurnýjun núverandi veitukerfa og nýlagna 
Gagnaveitu Reykjavíkur  í ofangreindum götum, auk endurnýjunar heimæða inni á lóðum.

 Helstu magntölur verksins eru :
 • Steyptur rennusteinn/kantsteinn 700 m
 • Steyptar  gangstéttar 2600 m²
 • Malbikaðir fletir 900 m²
 • Þökulagðir fletir 1300 m²
 • Hellulagnir 400 m²
 • Holræsalagnir 1300 m
 • Jarðvinna vegna endurnýjunar vatnsveitu 1400 m
 • Hitaveitulagnir 1600 m
 • Strenglagnir - rafstrengir 4700 m
 • Ídráttarrör/fjölpípurör/einpípurör 12600 m
 
Verkinu skal að fullu lokið þann   1. október 2017.
 
Útboðsgögn á rafrænu formi verður hægt að sækja án endurgjalds á vef Garðabæjar,  gardabaer.is,  frá og 
með mánudeginum 6. febrúar n.k.
 
Tilboðum skal skilað á Bæjarskrifstofur Garðabæjar, Garðatorgi 7 í Garðabæ, eigi síðar en fimmtudaginn 
23.  febrúar  2017  kl. 11.00. Verða þau þá opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI ÓSKAST TIL LEIGU

Traust og áreiðanlegt fyrirtæki leitar að skrifstofuhúsnæði í 
101 Reykjavík eða nálægt. Æskileg stærð um 300 - 400 m2. 

Hægt er að hafa samband í gegnum netfangið  
husnaedi2017@gmail.com eða í síma 825 3901.

Útboð á uppbyggingu fráveitukerfis
Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið 
„Uppbygging fráveitukerfis á Höfn - Jarðvinna og lagnir-2. 
áfangi“ eins og því er lýst í útboðsgögnum.
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum 
sem um það gilda.

Verkið fellst í eftirtöldum verkþáttum. 
Um er að ræða 2. áfanga uppbyggingu fráveitukerfis á 
Höfn. 
Helstu magntölur eru u.þ.b.:
Gröftur fyrir lögnum, lengd skurða 960 m
Fylling undir lagnir  1.100 m³
Fylling í lagnaskurð (uppgrafið efni) 1.300 m³
Fylling í lagnaskurð (aðkomið efni) 650 m³
Söndun lagna 1.000 m³
Landfylling (burðarhæft efni) 1.150 m³
Kjarni undir grjótvörn 300 m³
Grjótvörn (aðkomið efni) 300 m³
Grjótvörn (efni á staðnum) 100 m³
Skólp- og regnvatnslagnir 1.330 m
Skólp- og regnvatnsbrunnar með járnloki 20 stk.

Miðað er við að full ljúka öllum verkþáttum útboðs.
Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst 
á netfangið utbod@hornafjordur.is og gefa upp nafn 
heimilisfang síma og netfang og fá þá í kjölfarið útboðs-
gögnin send í tölvupósti. Einnig má nálgast útboðsgögn á 
skrifstofu sveitarfélagsins gegn 5.000 kr. greiðslu. 

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar 
en fimmtudaginn 23. febrúar 2017 kl. 14:00 er þau verða 
opnuð samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir 
að vera viðstaddir.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða  
hafna öllum.

Tilboð er bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Róbertsson 
sími 470 8000.

Tilkynning um fyrirhugaða yfir-
færslu líftryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:

Yfirfærsla á hluta líftryggingastofns frá  
Zurich Assurance Ltd. til Rothesay Life plc.

Vátryggingatakar og vátryggðir geta skilað skriflegum athuga-
semdum til Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar yfirfærslu 

innan eins mánaðar frá birtingu þessarar tilkynningar.

Fjármálaeftirlitið veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Geirsgata – Kalkofnsvegur, flutningur gatnamóta 2017.  
 Útboð nr. 13852.
• Austurbæjarskóli, endurnýjun á þaki 2017.  
 Útboð nr. 13854.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2017 
 – Hverfi 1, 2 og 3. Útboð nr. 13855.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2017
 – Hverfi 4 og 5. Útboð nr. 13856.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2017 
 – Hverfi 6 og 7. Útboð nr. 13857.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2017 
 – Hverfi 8, 9 og 10. Útboð nr. 13858.

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

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Dettifoss - snyrtiaðstaða 
- ENDURÚTBOÐ - 

ÚTBOÐ NR. 20507 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við hreinlæti-
saðstöðu fyrir ferðamenn við Dettifoss, alls 118,1 m2. 
Húsið er staðsett við aðkomu ferðamanna að 
bílastæði nálægt Dettifossi vestan Jökulsár á fjöllum. 
Húsið er timburhús á steyptum sökklum og steyptri 
plötu. 

Helstu magntölur eru: 

Mótafletir   253 m²
Steinsteypa   35 m³
Þakflötur   183 m²
Timburgrind útveggja  119 m²
Léttir innveggir   95 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en  
15. nóvember 2017. 

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 7. febrúar. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 28. febrúar 2017 
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

SAMTAKAMÁTTURINN VIRKJAÐUR
SVÆÐISSKIPULAG Í DALABYGGÐ, REYKHÓLAHREPPI  

OG STRANDABYGGÐ
Sveitarfélögin Dalabyggð, Reykhólahreppur og  
Stranda byggð hafa sl. ár unnið saman að svæðisskipulagi.  
Nú liggur fyrir skýrsla þar sem gerð er grein fyrir  
forsendum á skipulagssvæðinu m.t.t. umhverfis og  
samfélags. Á grunni þeirra forsendna eru settar fram 
tillögur að viðfangsefnum, áherslum, framtíðarsýn og 
svæðismarki og því síðan lýst hvernig staðið verður að 
frekari stefnumótun og umhverfismati stefnunnar. 

Skýrslan er til kynningar á skrifstofum og vefsíðum sveitar
félaganna og á vefnum www.samtakamattur.is.  
Leitað er eftir ábendingum um efni hennar og þær má  
senda og stíla þannig: Svæðisskipulagsnefnd Dala
byggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar, b.t. for
manns  Ingibjargar Emilsdóttur, skrifstofu  
Strandabyggðar, Höfðagötu 3, 510 Hólmavík.  
Einnig má senda ábendingar með tölvupósti til  
ingaemils@strandabyggd.is (með afriti á  
matthildur@alta.is).  
Óskað er eftir að þær berist fyrir 24. febrúar 2017. 

Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps  
og Strandabyggðar

Sveitarfélagið Árborg óskar  
eftir tilboðum í  

„Kirkjuvegur 2017“.
Verklok eru 15. ágúst 2017.

Verkið felur í sér endurgerð Kirkjuvegar, þ.e. jarðvegsskipti 
götu, endurnýjun stofnlagna fráveitu, vatnsveitu og hitaveitu, 
ásamt lagningu ídráttarröra fyrir Mílu og HS-veitur.  

Verkið felur meðal annars í sér þverun Eyravegar, ásamt 
lagningu vatnsveitu í gangstétt Eyravegar frá Tryggvatorgi að 
Kirkjuvegi.   

Að lokum skal malbika götu og ganga frá yfirborði gangstétta.  
Verkmörk eru gangstétt meðfram Eyravegi frá Tryggvatorgi 
að Kirkjuvegi, norðan Eyravegar.  Einnig gatnamót Eyrarvegar 
og Kirkjuvegar, niður Kirkjuveg að lóðarmörkum nr. 12 og 14.  
Lengd endurgerðar Kirkjuvegar er um 150m.

Helstu magntölur eru:

- Gröftur á lausu efni   4000 m³

- Fleygun     600 m³

- Neðra burðarlag   4100 m3 

- Fráveitulagnir    435 m

- Vatnsveitulagnir   475 m

- Hitaveitulagnir   352 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fim-
mtudeginum 2. febrúar 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu 
á Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið 
utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma 
og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 23. febrúar 2017 og verða 
þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Umsóknarfrestur á vorönn 2017  
er til 15. febrúar n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem að stunda 
nám fjarri heimili sínu.

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
 og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
 frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).

Lánasjóður íslenskra námsmanna - Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Læknastofur til leigu
Tvær læknastofur eru til útleigu í Læknastöð  
Vesturbæjar, Melhaga 20-22. 107 Reykjavík.

Upplýsingar í síma 562 8090 (Helga).

Blikksmiðir / Nemar óskast
Blikksmiðurinn óskar eftir blikksmiðum,  mönnum vönum 

blikksmíði og/eða nemum í blikksmíði.

Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon, karlh@blikk.is   
/ sími  892 - 8379  



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða fjölbýli við 
Mánatún 1 í Reykjavík. 
Afhending haustið 2017. 
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna, votrými 
verða flísalögð.

Allar nánari upplýsingar veita:

Lára Þyri lögg.fasteignasali, s: 899-3335
Kristín lögg.fasteignasali, s: 824-4031

STÆRÐ: frá 78 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 42,9M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Laufbrekka 13
200 KÓPAVOGUR

Hús sem búið er að skipta upp í tvær íbúðir. Efri 
hæð á tveimur pöllum,  4 svefnherbergi. Á neðri 
hæð er 2ja herb. íbúð með sérinngangi. Húsið 
hefur fengið gott viðhald að utan.

STÆRÐ: 218,3 fm EINBÝLI       HERB: 8

64.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Krummahólar 8
111 REYKJAVÍK

Snyrtileg íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli auk sér 
stæðis í bílageymslu. Stofa með útgengi á 
verönd. Eignin er laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 49 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

22.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Friggjarbrunnur 16
113 REYKJAVÍK

Íbúðin skilast fullbúin að innan, með gólfefnum, 
öllum ljósum uppsettum og innbyggðri 
uppþvottavél. Allir innveggir eru hlaðnir/
múraðir. Afhending feb 2017.

STÆRÐ: 155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

57.800.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Askalind 3
201 KÓPAVOGUR

Atvinnuhúsnæði í gróskumiklu iðnaðarhverfi. 
Eignin er á tveimur hæðum og hefur verið 
sérstaklega útbúin fyrir hljóðupptökur, með 
hljóðeinangruðu upptökuherbergi og söngklefa.

STÆRÐ: 76,9 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

24.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lækjasmári 86
201 KÓPAVOGUR

Falleg eign alveg við Kópavogsdalinn. Rúmgóð 
fjögurra herbergja íbúð á annari hæð. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, stór stofa, tvennar 
svalir. Skólar í göngufæri.

STÆRÐ: 131,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. feb 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    7. feb 18:00 – 18:30

Gnoðarvogur 20
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð við Gnoðarvog 20 í Reykjavík.

STÆRÐ: 73,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Grenimelur 2
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja 
sérhæð ásamt tveggja hæða bílskúr sem inn-
réttaður er sem íbúð. Neðri hæð bílskúrs er ekki 
inn í fermetrum eignar.

STÆRÐ: 153,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

72.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. feb 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    5. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    4. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    6. feb 17:00 – 17:30
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Höfum fengið til sölumeðferðar
um 250 fermetra glæsilegt raðhús

á einstökum útsýnisstað á sunnanverðu  
Seltjarnarnesi

Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali  

í netfanginu gtj@fastmark.is

Raðhús á sunnanverðu Seltjarnarnesi

795 þúsund kr. út og  
þú átt þína eigin íbúð!

TIL SÖLU stúdióíbúðir 25 - 47 fm verð 15.9 til 23.9 
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

VERÐDÆMI

AÐEINS 10 ÍBÚÐIR Í BOÐI!

29,5 fm

47 fm

ÍBÚÐ

ÍBÚÐ

VERÐ

VERÐ

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ SELJANDA

LÁN FRÁ SELJANDA

ÚTBORGUN AÐEINS

ÚTBORGUN AÐEINS

15,9 m

23,9 m

80%

80%

15%

15%

795.000

1.195.000

Opið hús sunnudaginn 
5. febrúar kl. 16.00 - 17.00
Uppl. gefur Sverrir í síma 661 7000 

KÁRSNESBRAUT 106

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

eignir@domusnova.is

Til leigu húsnæði sem í um áraraðir hefur verið rekin í verslun,  
heildsala og skrifstofur Einars Faresveit. 

Húsnæðið er við endan á Borgartúni og er aðkoma góð.  
Stutt út á stofnæðar, Sæbraut og Kringlumýrarbraut. 
Húsnæðið skiptist í ca. 442 m2 verslunarlager með innkeyrslu-
hurð, ca. 242 m2 verslun á jarðhæð og ca. 195 m2 skrifstofuhæð 
auk sameignar. Alls um 900 m2.
Einkabílastæði fylgja eigninni fyrir framan verslun. 
Húsnæðið er tilvalið fyrir heildsölu eða verslunarrekstur sem 
vill vera staðsettur miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Húsnæðið er laust til afhendingar 1. júlí 2017. 

Þórarinn
Sölustjóri

Sími: 770  0309

BORGARTÚN 28

TIL LEIGU

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

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

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 5. feb. frá 14:00-14:30

 49,9 millj.Verð:

Falleg ný 4-5 herbergja íbúð í  
nýju húsi að stærð 131,4 fm

Bílastæði í bílageymslu

Sér inngangur

Lyngás 1B 
Garðabæ

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

5 herbergi 144,2 fm

Ásgarður 73 108 Reykjavík
Íbúð Aukaherbergi/bílskúr

Opið hús sun.  5. feb kl. 14.00-14.30

55.900.000
Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

 844 6447

897 9030

3 herbergi 73,8 fm

Arnarsmári 12 - íb. 302 201 Reykjavík
Íbúð Frábær staðsetning

Opið hús fim 9. feb. kl. 17.00-17.30

34.900.000
Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

 844 6447

897 9030

5 herbergi 108,4 fm

Brandur fasteignasali

Sóltún 30

45.000.000

105 Reykjavík
Stutt í skólaÍbúð

Laugardalurinn í göngufæri

897 1401

Opið hús lau. 4. feb.  kl. 15.00-15.30

OPIN HÚS Í DAG
LAUGARDAGINN 4 FEB

3-4 herbergi 136,2 fm

Fallegt sjávarútsýni - Stæði í bílskýli

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 21

125.000.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 8. hæð Laus fljótlega

897 1401

Opið hús lau. 4. feb.  kl. 13.00-13.30

4 herbergi 135,7 fm

Fallegt sjávarútsýni

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

79.900.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 2. hæð  Stæði í bílskýli.

897 1401

Opið hús lau. 4. feb.  kl. 14.00-14.30

???

Nánari upplýsingar veita fasteignasalarnir:
Þóra Birgisdóttir, s. 777 2882
Brandur Gunnarsson, s. 897 1401

Skuggahverfi - Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39, 101 Reykjavík

Sýnum í dag glæsilegar íbúðir - Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39

• Íbúðirnar eru í nokkrum stærðum frá 90 fm og upp í 255 fm.
• Íbúðirnar eru á ýmsum hæðum frá 1. Hæð og upp á 10. Hæð.

Verið velkomin – sjón er sögu ríkari.

Gunnlaugur Þráinsson, s. 844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, s. 897 9030

Opið hús  laugardaginn 4. febrúar kl. 13.00-14.00 Opið hús  lau. 4. feb. kl. 14.30-15.0

3 herbergi 119,2 fm

Frábær staðsetning í nýlegu húsi

  Skólavörðustígur 40

85.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Glæsilegt penthouse

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

OPIN HÚS sunnudag - fimmtudags

3 herbergi 125,9 fm

Þóra fasteignasali

Vallakór 2c

44.900.000

203 Kópavogur
FjölbýliÍbúð

Glæsileg endaíbúð

777 2882

Opið hús mán.  6. feb kl. 17.30 – 18.00



- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

EINUNGIS 13  ÍBÚÐIR EFTIR 

Nánari upplýsingar veita:

3ja-4ra herbergja íbúðir

Stærðir frá 107 fm til 195 fm

Svalalokanir fylgja flestum íbúðum

Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS

Vönduð tæki frá Siemens

Mynddyrasími er í öllum íbúðum

Afhending við kaupsamning

57,5 millj.Verð frá :

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

Garðatorg 2B
OPIÐ HÚS

sunnudaginn 5.febrúar frá 15:00-16:00

Eitt glæsilegasta húsið 
í miðborg Reykjavíkur

TIL SÖLU

Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 31 en húsið er staðsett á 
horni Laugavegs og Vatnsstígs. Eignin skiptist í kjallara, götuhæð og þrjár 
skrifstofuhæðir auk geymslulofts. Lyfta er í húsinu og nær hún úr kjallara 
og upp á 4. hæð. Einar Erlendsson húsameistari teiknaði húsið.

Húsið er reisulegt og mjög falleg bygging. Að innan eru á mörgum stöðum 
skrautlistar og ýmsar skreytingar sem gefa húsinu virðulegt yfirbragð og er mikil 
prýði af því. Reynt hefur verið að viðhalda upprunalegum glæsileika eignarinnar.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Tilboð þurfa að berast á skrifstofu Eignamiðlunar eigi síðar en föstudaginn 
10. febrúar 2017 fyrir kl. 16.00. Gildistími tilboðs þarf að vera til kl. 17.00 
þann 17. febrúar 2017.

Sala fasteigna frá

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

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali 

kjartan@eignamidlun.is

824 9093

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR 
VEITA



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

HÁKON GUÐMUNDSSON
Aðstoðarmaður fasteignasala. 
Sími: 861-9240

FELLSMÚLI 16 - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.
OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN MILLI KL. 15.00-15.30
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 2ja- 3ja  herb. íbúð á jarðhæð á eftirsóttum stað miðsvæðis 
í Reykjavík í göngufæri við alla helstu þjónustu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð. M.a. var 
skipt um parket og eldhúsinnréttingu. Öll tæki í eldhúsi eru ný ásamt blöndunartækjum á bað-
herbergi. Laus við kaupsamning. Verð: 25,9 millj. 

Lundarbrekka 12
Opið hús miðvikudaginn 10. febrúar kl. 17:00-17:30
Vel skipulögð endaíbúð við Lundabrekku 12 í Kópavogi. Tvennar svalir. Gott útsýni
Stærð: 101,6  Verð 33.7 millj.

FELLSMÚLI 7 - 5-6 HERB. ENDAÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. FEBRÚAR KL.17:30-18:00
Björt og vel skipulögð 5-6 herbergja 126,3 fm endaíbúð á 4. hæð við Fellsmúla 7.  Nýlega endur-
nýjað eldhús. Fjögur svefnherbergi með möguleika á að bæta við 5. herberginu. Stigagangur 
teppalagður og málaður fyrir ári síðan. Fallegt útsýni úr íbúðinni. Verð 42,5 millj.

SKÚLASKEIÐ 12 - EINBÝLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 8. FEBRÚAR KL. 17:30-18:00
Virðulegt 273,2 fm. einbýlishús á frábærum stað við Skúlaskeið í Hafnarfirði. Á móti er almenn-
ingsgarðurinn Hellisgerði. Húsið er steypt hús á þremur hæðum og með aukaíbúð með sérinn-
gang í kjallaranum. Bílskúrsplata til staðar sem ekki er inni í fermetratölu hússins. Efsta hæð 
hússins er undir súð og er því gólfflötur hússins stærri en skráðir fermetrar. Verð 73,9 millj. 

BITRA FLÓAHREPPI - FERÐAÞJÓNUSTA.
Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.
Húsið er með 17 gistiherbergjum, er 581 fm að stærð og stendur á 5 ha. lóð auk þess er u.þ.b. 
100 ha. land á láglendi. Í húsinu er einnig stórt eldhús, borðsalur, setustofa og sameiginleg að-
staða fyrir gesti. Möguleiki á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á stærra landi, ósnortnum 
ferksvatnsréttindum etc. Bókunarstaða fyrir gistingu fyrir 2017 er mjög góð. Tilboð óskast.

DALATANGI 8 - EINBÝLISHÚS MEÐ VERÐLAUNAGARÐI.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. FEBRÚAR KL.17:15-17:45
Glæsilegt 189 fm einbýlishús með sólstofu, innbyggðum bílskúr og upphituðu plani á góðum 
stað við Dalatanga í Mosfellsbæ. Fjögur svefnherbergi, gestasalerni og baðherbergi. Fallegur 
og gróinn verðlaunagarður með stórri timburverönd ásamt annarri minni sem er hugsuð fyrir 
heitan pott. Einstök eign á góðum stað í Mosfellsbæ. Verð 69,9 millj.

FROSTAFOLD 179 - SÉRINNGANGUR.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. FEBRÚAR KL.17:30-18:00
Rúmgóð og vel skipulögð 100,4 fm. endaíbúð á efri hæð í fjórbýli í Foldahverfinu í Grafarvogi. 
Eignin er 3-4 herbergja með sérinngang. Bílskúrsréttur og afnotaréttur af bílastæði fyrir framan 
húsið. Fallegt útsýni. Í dag er íbúðin 4ra herbergja. Verð 38,5 millj.

ÞRASTARÁS 18 - 4RA HERBERGJA.
Snyrtileg 110,2 fm íbúð  á 2. hæð í  Áslandshverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu/borðstofu, eldhús, þrjú herbergi með fataskápum, 
þvottahús innan íbúðar, forstofu og geymslu. Rúmgóðar svalir eru út af stofu. Góð staðsetning í 
rólegu og sérstaklega fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
Verð: 42,9 m 

BJARTAKINN 5 OG BJARTAKINN 10 - LÓÐIR.
Tvær samliggjandi sumarhúsalóðir ásamt sökklum fyrir glæsilegt 107,6 fm sumarhús. Vel 
staðsettar og fallegt útsýni. Um er að ræða tvær samliggjandi sumarhúsalóðir i landi Brekku 
innarlega í Hvalfirði, samtals 8.311 fm. Lóðirnar liggja í útjaðri á skipulagðri frístundabyggð 
með glæsilegu útsýni í suður yfir allan Hvalfjörðinn. Lóðirnar liggja ekki að öðrum lóðum nema 
norðanmegin. Búið er að steypa sökkla undir 107,6 fm sumarhús. Allar teikningar fylgja og hafa 
þær verið samþykktar. Rafmagn og kalt vatn verður lagt að lóðarmörkum. Verð kr. 6.5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

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

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

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

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

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

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. Er 
í  námi til löggildingar 
fasteigna- fyrirtækja- og 
skipasölu. 
S: 899-3984

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. Er í 
námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 616-8985 

Jóhanna Guðrún 
Magnúsdóttir
Sölufulltrúi. Löfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
S: 845-6305 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík



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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. FEBRÚAR FRÁ KL 13:00-13:30.
Falleg og björt 78fm. 2ja herb íbúð á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu í 
góðu lyftuhúsi á eftirsóttum stað í hjarta Garðabæjar þar sem  
verslanir, heilsugæsla og öll helsta þjónusta er í stuttu göngufæri. 
VERÐ  39.9 m. Nánari uppl. gefur Bergþóra  s. 895-3868

KIRKJULUNDUR 6. Garðabær

OPIÐ
HÚS

Um er að ræða 1.289m2 hús sem byggt var árið 1999 og skiptist í tvo stóra sali með mikilli lofthæð, flísalagða forstofu, 
flísalagt eldhús með innréttingu, skrifstofurými, þrjú baðherbergi og háaloft sem er yfir hluta eignarinnar.

Hiti er í öllum gólfum eignarinnar. // Fimm stórar innkeyrsluhurðir eru í eignina og þrjár inngöngu hurðir. 
Möguleiki á að skitpa eigninni upp í smærri bil. // Stórt og gott malbikað plan er við eignina.

Húsið stendur á 6.588 fm. lóð með 1.346 fm. viðbótarbyggingarrétti m.v. núverandi nýtingarhlutfall lóðarinnar.

Nánari upplýsingar um 
eignina veitir Magnús 

í síma 823-7409

SPENNANDI EIGN TIL LEIGU EÐA SÖLU / STAPABRAUT 1

Reykjanesbraut

Efstasund 72
Opið hús í dag laugardag kl.13:45-14:15
Falleg þriggja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi í Langholtshverfi.   

Góð eign á vinsælum stað. Verð kr. 39.800.000.-

OPIÐ HÚS

SÖLUSÝNING 4.  OG 5.  FEBRÚAR MILLI  KL:14-15

SKÓGARVEGUR 12-14, REYKJAVÍK

Eignir fyrir vandláta á besta stað 
í Fossvoginum
Þriggja herbergja íbúðir á milli 110 og 120 m² og fjögurra herbergja í kringum 
160 m², allar íbúðir með geymslu og stæði í bílakjallara. Afar vel hannaðar 
íbúðir, fallegar innréttingar frá HTH. 
Frábær staðsetning.  

Nánari upplýsingar um eignina veita þeir 
Guðmundur Valtýsson, 865 3022 
og Böðvar Sigurbjörnsson, 660 4777. 

VERÐ FRÁ: 61,8M


