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ER FRAMTÍÐ
ÞÍN HJÁ
OKKUR?
Marel leitar að kraftmiklu og jákvæðu fólki í fjölbreytt störf í framleiðslu. Við bjóðum gott
vinnuumhverfi, lifandi og skemmtilegan vinnustað og tækifæri til starfsþróunar.

RAFVIRKJAR

IÐNAÐARMAÐUR

Við erum að leita að rafvirkjum í fjölbreytt og krefjandi störf í
framleiðslu Marel. Unnið er í sjálfstæðum teymum sem
samanstanda af 10-18 einstaklingum á öllum aldri sem bera
sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru.

Við erum að leita að kraftmiklum iðnaðarmanni/konu í fjölbreytt
og krefandi starf í plötuliði. Liðið sér um skera, beygja og þjarksjóða
íhluti til endavöruliða. Unnið er á tvískiptum vöktum sem eru frá
6:00 til 15:00 og 15:00 til 24:00 mánudaga til fimmtudaga.
Á föstudögum er unnið frá 6:00 til 12:00 og 12:00 til 18:00.

Hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta
• Áhugi á umbótastarfi
• Færni í samskiptum og teymisvinnu
Nánari upplýsingar veitir Björn Pálsson, framleiðslustjóri, í síma 563 8000
eða á netfanginu bjorn.palsson@marel.com.

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum og teymisvinnu
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu
• Næmt auga fyrir smáatriðum
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Iðnmenntun er æskileg, reynsla er kostur
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson, framleiðslustjóri, á
netfanginu: sigurdur.gudjonsson@marel.com eða í síma 563-8000.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar. Sækja þarf um rafrænt á marel.is/störf.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í
þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á
hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu
starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Orkuveita Húsavíkur

Málmiðnaðarmaður - suðumaður
Orkuveita Húsavíkur óskar eftir málmiðnðarmanni- suðumanni til starfa.
Orkuveita Húsavíkur hvetur konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Skipulagning og eftirlit við nýframkvæmdir veitunnar.
Viðhaldsverkefni tengd veitukerfi og búnaði veitunnar.
Þátttaka í gerð kostnaðaráætlana.
Framkvæmd og verkstýring verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun í málmiðn, vélvirki, vélstjóri eða sambærileg
menntun.
Reynsla af rafsuðu og logsuðu skilyrði.
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.
Góð tölvukunnátta og reynsla af stýringum, eftirlits- og
viðhaldskerfum er kostur.
Góðir samskiptahæfileikar og þægilegt viðmót.

27. febrúar

�
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capacent.is/s/4528
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Orkuveita Húsavíkur er rótgróið
fyrirtæki sem starfar á sviði
hitaveitu, vatns- og fráveitu.
Við vinnum markvisst að
uppbyggingu í þeim málum á
starfssvæði fyrirtækisins og
óskum því eftir að ráða til starfa
vanan málmiðnaðarmann til
þess að sinna framkvæmdaog viðhaldsverkefnum hjá
fyrirtækinu, ásamt því að hafa
umsjón með daglegum rekstri
veitukerfa Orkuveitu Húsavíkur.
Hjá okkur starfar hópur
glaðlegs og metnaðarfulls
starfsfólks með ólíka menntun
og fjölbreytta starfsreynslu og
leggur metnað sinn í að taka vel
á móti nýju starfsfólki.

Capacent — leiðir til árangurs

Félagsmálastjóri
Fjarðabyggð leitar að öflugum starfsmanni í starf félagsmálastjóra sveitarfélagsins. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með
félagslegri þjónustu á vegum sveitarfélagsins. Undir hana fellur barnavernd, félagsþjónusta, jafnréttis- og öldrunarmál sem
og málefni fatlaðra. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustunnar, gæðamál og
þróun þjónustunnar.
Ábyrgð á stjórnun og rekstri.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Stefnumótun og samningagerð.
Undirbúningur og eftirfylgni funda.
Upplýsingagjöf og samskipti við notendur, ráðuneyti og
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði félagsráðgjafar, sálfræði eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi. Meistaragráða er æskileg.
Reynsla af stjórnun er æskileg, framhaldsmenntun í stjórnun
er kostur.
Reynsla af áætlanagerð og stefnumótun er æskileg.
Þekking og reynsla af félagsþjónustu sveitarfélaga er kostur.
Þekking og reynsla á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu
er kostur.
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

26. febrúar
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Frekari starfslýsing og ábyrgð er að finna á www.
fjardabyggd.is

capacent.is/s/4530
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Fjarðabyggð er stærsta
sveitarfélagið á Austurlandi
og 10.stærsta sveitarfélag
landsins. Veruleg uppbygging
hefur átt sér stað í Fjarðabyggð
á liðnum árum, bæði í þjónustu
og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu
er hátt þjónustustig,
framúrskarandi skólar
ásamt öflugu menningar-,
afþreyingar-, og íþróttastarfi.
Náttúran er stórbrotin bæði
til að njóta og til útivista. Íbúar
sveitarfélagsins eru um 4700
talsins í sex byggðarkjörnum.
Þú ert á góðum stað í
Fjarðabyggð.
Launakjör taka mið af
launakerfi sviðsstjóra hjá
sveitarfélaginu. Konur jafnt
sem karlar eru hvattar til þess
að sækja um stöðuna.

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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Sviðsstjóri veitusviðs
Fjarðabyggð leitar að öflugum starfsmanni í starf sviðsstjóra veitusviðs. Um er að ræða nýtt og spennandi starf hjá
sveitarfélaginu, en umfang og framkvæmdastjórn veitna er ört vaxandi í starfssemi sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber ábyrgð á
stjórnun og starfsemi vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu Fjarðabyggðar. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og starfsemi veitna sveitarfélagsins.
Ábyrgð með framkvæmdum og viðhaldi.
Gæða-, tækni- og eftirlitsmál.
Áætlanagerð og eftirlit með rekstri.
Starfsmannamál.
Undirbúningur útboða.
Umsjón með samningagerð og leyfismálum vegna veitna.
Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða.
Eftirfylgni stefnumörkunar og ákvarðana.
Samskipti við aðrar stofnanir sveitarfélagsins og
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verk- eða tæknifræði skilyrði.
Reynsla af stjórnun og rekstri er kostur.
Þekking og/eða reynsla af áætlanagerð og gæðamálum er
kostur.
Þekking og reynsla af veitumálum er kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur.
Þekking og reynsla af samningagerð er kostur.
Þekking og reynsla á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu
er kostur.
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Kostur er að viðkomandi fullnægi hæfniskröfum til
ábyrgðarmanna raforkuvirkja rafveitna sbr. 4. gr. reglugerðar
um raforkuvirki.

26. febrúar
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Frekari starfslýsing og ábyrgð er að finna á www.
fjardabyggd.is

Fjarðabyggð er stærsta
sveitarfélagið á Austurlandi
og 10.stærsta sveitarfélag
landsins. Veruleg uppbygging
hefur átt sér stað í Fjarðabyggð
á liðnum árum, bæði í þjónustu
og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu
er hátt þjónustustig,
framúrskarandi skólar
ásamt öflugu menningar-,
afþreyingar-, og íþróttastarfi.
Náttúran er stórbrotin bæði
til að njóta og til útivista. Íbúar
sveitarfélagsins eru um 4700
talsins í sex byggðarkjörnum.
Þú ert á góðum stað í
Fjarðabyggð.
Launakjör taka mið af
launakerfi sviðsstjóra hjá
sveitarfélaginu. Konur jafnt
sem karlar eru hvattar til þess
að sækja um stöðuna.

Capacent — leiðir til árangurs

Spennandi störf
Fjármálastjóri

Verkefnastjóri á framkvæmdasviði

Norðurþing óskar eftir öflugum liðsmanni í starf
fjármálastjóra sveitarfélagsins. Framundan eru spennandi
tímar og mikið af krefjandi verkefnum hjá sveitarfélaginu.

Framkvæmdasvið Norðurþings óskar eftir öflugum liðsmanni í
starf verkefnastjóra.

Sveitarfélagið Norðurþing varð
til árið 2006 við sameiningu
fjögurra sveitarfélaga.
Þéttbýliskjarnarnir í
sveitarfélaginu eru Húsavík,
Kópasker og Raufarhöfn. Í
ársbyrjun 2015 voru íbúar
Norðurþings 2826 talsins.

Upplýsingar og umsókn

Konur jafnt sem karlar eru hvött
til að sækja um starfið.

Norðurþing er að leita að öflugu starfsfólki í tvö störf. Annars vegar fjármálastjóra sveitarfélagsins og hins vegar verkefnastjóra á
framkvæmdasviði.

capacent.is/s/4529

Upplýsingar og umsókn

� capacent.is/s/4511
�
�
�
�
�
�

Starfssvið
Ábyrgð á fjármálastjórn sveitarfélagsins.
Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga og
fjárhagsáætlana.
Vinna við áhættumat og fjárhagslegar greiningar.
Samningagerð.
Samskipti við aðila innan og utan sveitarfélagsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

� Menntunar- og hæfniskröfur
� Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði,
� framhaldsmenntun kostur.
� Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð skilyrði.
� Þekking og reynsla af uppgjöri og endurskoðun kostur.
� Þekking og/eða reynsla af rekstri kostur.
� Þekking og/eða reynsla af stjórnsýslu kostur.
� Reynsla af samningagerð kostur.
� Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
� Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.
� Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi.
� Góð íslensku- og enskukunnátta í máli og riti.
Capacent — leiðir til árangurs
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Helstu verkefni
Umsjón með eignasjóði sveitarfélagsins.
Gerð fjárhagsáætlana með tilliti til viðhalds.
Kostnaðargreiningar.
Samskipti við hagsmunaaðila.
Önnur verkefni tengd t.d. framkvæmdasviði sveitarfélagsins og
Orkuveitu Húsavíkur.
Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun á sviði iðn- eða tæknifræði eða sambærileg menntun.
Reynsla af áætlunargerð kostur.
Þekking á sambærilegum verkefnum kostur.
Verkefnastjórnun kostur.
Góð samskiptahæfni og framúrskarandi þjónustulund.
Enska og íslenska í ræðu og riti.
Skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur

27. febrúar
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Sölustjóri
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við AGA,
sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu 1991. Árið
1999 var AGA keypt af Linde frá Þýskalandi sem
er eitt stærsta gasfyrirtæki heims með starfsemi í
yfir 100 löndum og 50 þúsund starfsmenn.
ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og köfnunarefnis
verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, skrifstofa,
verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan
er ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns.

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða reyndan og öflugan sölustjóra til að sinna viðskiptavinum fyrirtækisins.
Leitað er eftir einstaklingi með mikinn drifkraft sem náð hefur góðum árangri í fyrri störfum.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Utanumhald og sala til viðskiptavina, þvert
á atvinnugreinar
• Greining og yfirferð ferla út frá notkun
viðskiptavina á vörum frá AGA og ráðgjöf
því tengt
• Þátttaka í markaðsvinnu söluteymis sem
sölustjóri tilheyrir
• Tilboðs- og samningagerð

• Menntun sem nýtist vel, til dæmis á sviði verk-,
tækni- eða vélfræði
• Reynsla af samningagerð
• Reynsla af vinnu með teikningar og ferla er æskileg
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Frumkvæði og vilji til að ná miklum árangri
• Geta og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu
og vinnubrögð og að vinna eftir skilgreindum
verkferlum
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.aga.is

Nánari upplýsingar um starfið 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 starfsferilskrá og
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Embætti dómara við Landsrétt
Landsréttur tekur til starfa 1. janúar 2018 á grundvelli laga um dómstóla nr. 50/2016.
Auglýst eru til umsóknar embætti 15 dómara.
Við dómstólinn munu starfa 15 dómarar sem uppfylla skulu hæfisskilyrði samkvæmt 21. gr. laganna. Þeir
skulu skipaðir í embætti frá og með 1. janúar 2018. Laun þeirra eru ákvörðuð af kjararáði.
Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara, sem starfar á grundvelli 4. gr. a laga um dómstóla
nr. 15/1998, veitir ráðherra umsögn um umsækjendur í samræmi við 2. mgr. 4. gr. a laga um dómstóla nr.
15/1998 og reglur nr. 620/2010. Ráðherra skal leggja tillögu sína um hverja skipun í embætti dómara fyrir
Alþingi til samþykktar.

Áskilið er að í umsókn komi fram upplýsingar um:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Núverandi starf
Menntun og framhaldsmenntun
Reynslu af dómstörfum
Reynslu af lögmannsstörfum
Reynslu af stjórnsýslustörfum
Reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar
ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv.
Reynslu af stjórnun
Reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni,
s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl.
Upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni
Upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í
vinnubrögðum
Upplýsingar um tvo fyrrverandi eða núverandi
samstarfsmenn eða yfirmenn sem geta veitt
dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar um
störf og samstarfshæfni umsækjanda
Aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir
störf landsréttardómara

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á:
•
•

•

•
•

•

Afrit af prófskírteinum
Afrit dóma í munnlegum fluttum málum sem
umsækjandi hefur samið atkvæði í á síðustu
12 mánuði
Afrit af stefnu og greinargerð í málum sem
umsækjandi hefur samið og flutt munnlega
síðustu 12 mánuði
Afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi
hefur samið síðustu 12 mánuði
Útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum
umsækjenda.
Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa
verið ritrýndar verði auðkenndar
Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega
færni umsækjanda til starfa sem
landsréttardómari

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna er áskilið að umsóknir og
fylgigögn berist innanríkisráðuneytinu með rafrænum
hætti á netfangið starf@irr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi síðar
en 28. febrúar 2017.
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Framkvæmdastjóri
Íþróttafélagið Breiðablik óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að öflugum leiðtoga
sem býr yfir góðri samskiptafærni.
Breiðablik var stofnað árið 1950 og byggir
því á gömlum grunni. Í dag er Breiðablik
eitt stærsta íþróttafélag landsins með
vel yfir 2.000 iðkendur í 10 mismunandi
deildum, þ.e. knattspyrna, körfubolti, sund,
skíði, frjálsar, hjólreiðar, skák, lyftingar,
karate og taekwondo. Breiðablik sér um
rekstur Smárans, Fífunnar og stúkunnar við
Kópavogsvöll.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á
www.breidablik.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með mannvirkjum félagsins og
starfsmannahald því tengdu
• Samskipti við deildir félagsins, ýmis
íþróttasamtök og Kópavogsbæ
• Eftirlit með fjármálum deilda félagsins
• Vinna við stærri viðburði sem haldnir eru í
mannvirkjum félagsins
• Umsjón með vörumerkinu Breiðablik
• Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Leiðtogahæfni
Framúrskarandi samskiptahæfni
Stjórnunarreynsla
Góð almenn tölvukunnátta og þekking á helstu
samfélagsmiðlum
• Reynsla af fjármálum og markaðsmálum

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

RÁÐNINGAR

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskiptavinir
upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst
að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála
hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.
TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af sautján og er það íslenska fyrirtæki
sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Ertu með iðn- eða tæknifræðimenntun?
TM auglýsir spennandi starf innan tjónaþjónustu fyrirtækisins. Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera
frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum og þjónustulund.
Starfssvið

Hæfniskröfur

•
•
•
•

• Menntun á sviði iðngreina, t.d. húsasmíða,
pípulagna eða tæknifræði
• Reynsla af gerð kostnaðarmata æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri
íslenskukunnáttu
• Geta til að starfa sjálfstætt og vinna vel undir álagi
• Nákvæm, markviss og fagleg vinnubrögð

Almenn afgreiðsla vegna eignatjóna
Tjónaskráning og mat á bótaskyldu
Tjónaskoðanir og tjónamat
Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og
samstarfsaðila
• Gagnaöflun og útreikningur tjónakostnaðar

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardótttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.
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Sérfræðingur í
sérhæfðum fjárfestingum
Landsbréf er eitt öflugasta sjóðastýringafyrirtæki landsins með 184 milljarða króna
eignir í stýringu fyrir 31 sjóð og félög og eru hlutdeildarskírteinishafar í sjóðum félagsins
um 13 þúsund talsins.

Vegna aukinna umsvifa óska Landsbréf hf.
Starfssvið
eftir öflugum starfsmanni í teymi sérhæfðra
fjárfestinga. Teymið stýrir fjárfestingum/fram
Greining markaða og fjárfestingarkosta
takssjóðum sem fjárfesta á ýmsum sviðum
Gerð verðmatslíkana
íslensks atvinnulífs og nema eignir í stýringu
Samskipti og skýrslugjöf til viðskiptavina
deildarinnar um 46 milljörðum króna.
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólapróf í hag-, viðskipta- eða verkfræði
Sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum
Góð íslensku- og enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Helgi Þór Arason,
framkvæmdastjóri Landsbréfa, í síma 410 2511.
Umsóknir sendist til Landsbréfa á netfangið
starf@landsbref.is. Umsóknarfrestur er til
og með 21. febrúar nk.

LANDSPÍTALI ... ÞJÓNUSTA VIÐ LÍFIÐ SJÁLFT
STJÓRNENDASTÖÐUR Á KVENNA- OG BARNASVIÐI

Yfirlæknir fæðingarþjónustu / Yfirljósmóðir á fæðingarvakt / Hjúkrunardeildarstjóri á barnadeild
og dagdeild barna
Landspítali auglýsir laus til umsóknar 3 stjórnendastöður á kvenna- og barnasviði. Stjórnendur eru leiðtogar
og hafa þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð.
Störfin eru laus frá 1. maí 2017 eða eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala
í ráðningum stjórnenda.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA Í SAMÞÆTTU KJARNANÁMI Í BRÁÐAGREINUM LÆKNINGA
Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í samþættu kjarnanámi í bráðagreinum lækninga (SKBL).
Námið fer fram á Landspítala en getur einnig farið fram að hluta á Sjúkrahúsinu á Akureyri.

Um er að ræða fullt starf og nám til allt að 3 ára sem hentar sérstaklega þeim sem hyggja á frekara sérnám í bráða-,
lyf- eða svæfinga- og gjörgæslulækningum. Námið er samkvæmt marklýsingu sem byggir á sambærilegu námi í Bretlandi
„Acute Care Common Stem“.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI

Lífeindafræðingur / Hjúkrunarfræðingar / Sumarstörf - Aðstoðarlæknar og læknanemar /
Heilbrigðisritari / Skrifstofumaður

Kíktu á starfasíðu Landspítala www.landspitali.is/mannaudur og á Facebook www.facebook.com/storfalandspitala

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og
rannsókna í heil- brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Sjóvá

440 2000

Sölu- og
þjónusturáðgjafi
einstaklinga

Vilt þú starfa við fjölbreytt verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi?
Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur brennandi
áhuga á sölu og þjónustu til einstaklinga. Í boði er krefjandi starf þar sem samstilltur
hópur vinnur saman að því að veita frábæra þjónustu. Viðkomandi þarf að sýna
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

› Ráðgjöf og þjónusta vegna vátrygginga

› Haldgóð menntun sem nýtist í starfi

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur

› Reynsla af sölustörfum

hópur starfsfólks sem kappkostar að veita

› Hæfni í mannlegum samskiptum

viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg

einstaklinga
› Sala til núverandi og nýrra viðskiptavina
› Greining á þörfum viðskiptavina

sjova.is

og jákvætt hugarfar

› Tilboðsgerð og eftirfylgni

› Framúrskarandi þjónustulund
og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn E. Hafsteinsson,
sölu- og þjónustustjóri einstaklingsráðgjafar, í síma
844 2255 eða hafsteinn.hafsteinsson@sjova.is.

Umsókn skal fylla út á www.sjova.is.
Umsóknafrestur er til og með 18. febrúar nk.

Við leitum að hressum ferðafélögum með ríka þjónustulund í hópinn.
Í boði eru 100% störf í vaktavinnu, hlutastörf og sumarstörf.
HÓPFERÐABÍLSTJÓRI

LEIÐSÖGUMAÐUR

STARFSSVIÐ

STARFSSVIÐ

• Akstur og þjónusta við farþega
• Umsjón og umhirða bifreiða.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtæksins.

• Leiðsögn í skipulögðum ferðum.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtæksins.

Unnið er samkvæmt 2-2-3 vaktakerfi
á 11,5 klst löngum vöktum.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•

• Sala á farmiðum og bókanir í ferðir.
• Símsvörun og tölvupóstssamskipti.
• Upplýsingagjöf.

• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferðabíla
er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Enskukunnátta.
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.

Fagmenntun úr viðurkenndu leiðsögunámi.
Mjög góð enskukunnátta.
Önnur tungumálakunnátta er kostur.
Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.
Rík þjónustulund og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður
Einarsdóttir, starfsmannafulltrúi, á
netfanginu ingigerdure@re.is

Nánari upplýsingar veitir Þór Bínó
Friðriksson, deildarstjóri stjórnstöðvar,
á netfanginu bino@re.is

AFGREIÐSLA &
ÞJÓNUSTUVER

STARFSSVIÐ

• Önnur tilfallandi verkefni.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf eða önnur menntun
sem nýtist í starfi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta
er skilyrði.
• Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Drífa Magnúsdóttir,
þjónustustjóri, á netfanginu drifam@re.is

Kynnisferðir bjóða upp á að fjármagna
meirapróf til þeirra umsækjenda sem ráðnir
verða og hafa ekki meirapróf, gegn því að
starfa í a.m.k. 2 ár hjá Kynnisferðum.
Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá,
kynningarbréfi og mynd. Nánari hæfniskröfur starfa er að finna á
umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL
& MEÐ 22. FEBRÚAR 2017.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 450 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu
og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig
fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE
VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

EMS 582904

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions
Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík
580 5400 • www.re.is

könnun leiddi í ljós að starfsánægja hjá
Sjóvá er með því mesta sem gerist á landinu.

8

| Atvinna |

11. febrúar 2017 LAUGARDAGUR

Sérfræðingur í Efna og
hollustuháttadeild Vinnueftirlitsins
Sérfræðingur
Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í
Efna og hollustuháttadeild.

EFLA leitar að liðsauka
Starfsmaður í mötuneyti
EFLA leggur mikinn metnað í mötuneyti starfsmanna sinna og leitar nú að áhugasömum
starfsmanni í hlutastarf í mötuneyti fyrirtækisins að Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. Sá
einstaklingur sem við leitum að þarf að hafa mikla og óbilandi þjónustulund. Hann þarf að
vera skipulagður í verkum sínum, sýna af sér sjálfstæði og frumkvæði í starfi, vera stundvís og
reglusamur. Ástríða í matargerð er afar góður kostur í þessu starfi.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 20. febrúar næstkomandi. Öllum umsóknum
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur
20. febrúar 2017

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Verkefnastjórnun og þátttaka í verkefnum sem tengjast
fagsviðum deildarinnar
Stjórnsýsla og skipulagning eftirlits með vinnustöðum sem falla
undir reglugerð um varnir gegn stórslysum
Mælingar á eðlisfræðilegum áhættuþáttum í vinnuumhverfinu
Þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar með áherslu á eðlis og
efnafræðilega tengda þætti vinnuverndar
Stuðningur við eftirlit með áherslu á eðlis og efnafræðilega
tengda þætti vinnuverndar
Hæfnikröfur
Háskólamenntun í efnafræði, efnaverkfræði, eðlisfræði,
byggingarfræði eða rafmagns tækni/verkfræði
Þekking og reynsla af vinnumarkaði
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna
Færni í framsetningu upplýsingaefnis
Hæfni í mannlegum samskiptum
Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfsstöð er í Reykjavík.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.2.2017
Nánari upplýsingar veitir
Jóhannes Helgason - jh@ver.is - 5504600
VER Efna og hollustuháttadeild • Bíldshöfða 16 • 110 Reykjavík

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Við leitum að kraftmiklum
framkvæmdastjóra til starfa á
alþjóðavettvangi
Landsvirkjun leitar að framúrskarandi stjórnanda til að leiða markaðsstarf
á alþjóðavettvangi og annast samskipti og samninga við stórfyrirtæki í
hátækni og orkufrekum iðnaði. Markaðs- og viðskiptaþróunarsvið ber
ábyrgð á greiningum á erlendum mörkuðum og tækifærum, öflun nýrra
viðskipta og samskiptum við þá sem fyrir eru.
Starfið krefst háskólamenntunar, leiðtogahæfileika, samskiptahæfni,
reynslu af skyldum störfum og mjög góðrar enskukunnáttu.
Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunar á sæti í
framkvæmdastjórn og heyrir beint undir forstjóra Landsvirkjunar.

Sótt er um störfin á vef Hagvangs. Nánari upplýsingar veita Katrín S. Óladóttir (katrin@
hagvangur.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar.

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

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

www.landsvirkjun.is

www.artasan.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausar
til umsóknar eftirfarandi stöður frá og með
næsta starfsári.

STAÐA 2. KONSERTMEISTARA

Hæfnispróf fer fram 4. maí 2017 í Hörpu.
EINLEIKSVERK
1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með kadensu)
nr. 3 í G-dúr, nr. 4 í D-dúr eða nr. 5 í A-dúr.
2. Fyrstu tveir kaflar úr einni af sónötum
J.S. Bachs fyrir einleiksfiðlu.
3. Rómantískur fiðlukonsert að eigin vali
(1. kafli með kadensu).

STAÐA 2. FAGOTTLEIKARA

Hæfnispróf fer fram 5. maí 2017 í Hörpu.
EINLEIKSVERK
1. Mozart fagottkonsert (1. þáttur með
kadensu) í B dúr, K.191, 1. og 2. þáttur.
2. Saint-Saëns fagott sónata op. 168,
1. og 2. þáttur.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu
berast til Unu Eyþórsdóttur (starf@sinfonia.is).
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir
þátttakendum að minnsta kosti tveimur vikum fyrir
hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á www.sinfonia.is
og hjá mannauðsstjóra, (starf@sinfonia.is)
í síma 898-5017.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL
OG MEÐ 4. MARS 2017.

ERUM VIÐ AÐ
LEITA AÐ ÞÉR?
Artasan leitar að sterkum sölu- og markaðsstjóra fyrir nýja heilsuvörudeild. Um er að
ræða nýtt starf með mikla möguleika. Auk ábyrgðar á daglegum rekstri ber viðkomandi
ábyrgð á sölu- og markaðsstarfi allra vörumerkja deildarinnar. Hann er einnig ábyrgur
fyrir því að öll starfsemi og markaðsstarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Gerð sölu- og rekstraráætlana
• Mótun markaðsstefnu og gerð
markaðsáætlana
• Greining og úrvinnsla á sölugögnum
• Stjórnun samskipta við erlenda birgja
og viðskiptavini
• Gerð markaðsefnis

• Háskólamenntun á sviði markaðsmála,
viðskipta og/eða næringarfræði

Nánari upplýsingar um starfið veita:
• brynjúlfur guðmundsson, framkvæmdastjóri
sími 824 9220
• vilborg gunnarsdóttir, mannauðsstjóri
sími 824 7136

• Reynsla af sölu- og markaðsstarfi
á heilsuvörumarkaði
• Skipulagshæfni og nákvæmni
• Góðir greiningar- og samskiptahæfileikar
• Reynsla af áætlunargerð
• Mikil þekking á Excel
• Mjög góð ritfærni á íslensku
• Góð kunnátta í ensku og dönsku er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2017.
• Sótt er um starfið á ráðningarvef sem er á heimasíðu Artasan (www.artasan.is) og eru
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með auk umsóknarbréfs þar sem fram kemur
rökstuðningur fyrir því hvers vegna viðkomandi sækir um starfið.
• Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál og öllum verður svarað.
Artasan sérhæfir sig í sölu og markaðssetningu á heilsuvörum, lausasölulyfjum og samheitalyfjum og býður almenningi vandaðar vörur til bættrar heilsu og vellíðunar frá framleiðendum
sem uppfylla ströngustu gæðakröfur. Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

CMYK litir:
Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur: Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

Pantone litir:
Hjarta: Rautt: 200C
Letur: Grátt: 424C

Hjúkrunarfræðingar,
hjúkrunar- og læknanemar
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar- og
læknanemum til sumarafleysinga á hjúkrunarheimilið
Sólvang. Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

CMYK:
Gulur = M = 65, Y = 100
Grár = C = 15, K = 80

Pantone:
Gulur = Pantone 158
Grár = Pantone 432

MÁ BJÓÐA ÞÉR TÆKIFÆRI
Á STJÓRNUNARSTÖÐU
ÁRIÐ 2019?
HVERNIG VÆRI AÐ SKRÁ SIG Í MBA-NÁM OG FJÖLGA TÆKIFÆRUNUM?
Þegar við stöndum á tímamótum er gott að velta fyrir sér hvaða þekkingu við höfum aflað og hvort
við teljum að sú þekking sé nóg. Með aukinni menntun öðlumst við nýja færni og nýtt sjónarhorn.

Hæfnikröfur
•
•
•

Sjálfstæði í vinnubrögðum og
faglegur metnaður
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar
skila inn námsframvindu

Umsóknafrestur er til og með 24.febrúar og má
nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu.
Nánari upplýsingar veitir Unnur G Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma
855 7790 eða á netfanginu unnur@solvangur.is

MBA-nám við Háskóla Íslands er hagnýtt meistaranám þar sem nemendur virkja kraftinn til að takast
á við áskoranir, hljóta þjálfun á sviði viðskipta og rekstrar auk þess að efla persónulega færni sína.
MBA-námið veitir nýjar forsendur til starfsframa og er í sterkum tengslum við íslenskt viðskiptalíf.

Staldraðu við og hugsaðu málið. Taktu frumkvæði að eigin frama og sæktu um!
Umsóknarfrestur í MBA-námið er til 20. maí.

www.mba.is
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LIÐSAUKI
ÓSKAST

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Vegna aukinna umsvifa viljum
við bæta góðu fólki í hópinn!
BREYTINGAVERKSTÆÐI

Orkugefandi sumarstörf í boði
Við leitum að öflugum háskólanemum og rafiðnnemum til starfa.
Við bjóðum upp á fjölbreytt sumarstörf og leggjum áherslu á að nemar fái
að spreyta sig á raunhæfum verkefnum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins.
Starfstímabil er 3 mánuðir.
Um Landsnet
Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku sem er
einn af mikilvægustu innviðum samfélagsins.
Verkefni fyrirtækisins er að tryggja heimilum og
fyrirtækjum aðgang að rafmagni í takt við þarfir þeirra
og í sátt við umhverfið og samfélagið. Landsnet er
góður vinnustaður þar sem fjölbreytt og krefjandi
verkefni eru leyst af samhentum hópi starfsfólks.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjandi stundi nám á háskólastigi eða í rafiðn
• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
• Störfin krefjast nákvæmni og sjálfstæðra vinnubragða
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Allar nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Landsnets. Öllum umsóknum verður svarað.

Við leitum að starfsmanni á breytingaverkstæðið
okkar. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri þekkingu og
brennandi áhuga á jeppum og jeppabreytingum.
Reynsla af breytingavinnu er æskileg og
iðnmenntun er kostur.

MATRÁÐUR

Hefur þú brennandi áhuga á góðum og hollum mat?
Við leitum að metnaðarfullum og jákvæðum matráð
til að elda hádegisverð fyrir um 35 starfsmenn.
Um hlutastarf er að ræða. Þarf að búa yfir reynslu
sem nýtist í starfi, frumkvæði og þjónustulund.
Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.
Umsóknir sendist á netfangið
talent@talentradning.is, sími 552 1600

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar

Klettháls 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

SUMARAFLEYSINGAR 2017
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) óskar eftir starfsfólki í
sumarafleysingar á starfsstöðvum stofnunarinnar á Blönduósi,
Sauðárkróki, Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri, Húsavík og Norðurþingi.
Um er að ræða hjúkrunarfræðinga/nema, ljósmæður, geislafræðinga, lífeindafræðinga, sjúkraliða/nema, aðstoðarfólk í umönnun,
móttökuritara, læknaritara og önnur störf s.s. í eldhúsi, ræstingu og
þvottahúsi. Störfin eru á heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviðum
HSN. Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef stofnunarinnar
www.hsn.is.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, skipulögð vinnubrögð,
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum
eru skilyrði. Íslenskukunnátta áskilin. Ekki er unnt að ráða fólk
yngra en 18 ára.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSN.

> Viltu vera með í kröftugu liði?
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Samskip óska eftir að ráða
viðskiptastjóra í útflutningsdeild
Starfssvið
• Sala og kynning á þjónustu útflutningsdeildar
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðs- og samningagerð
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila
• Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Þekking á sölustarfi
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti
Eiginleikar
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Kappsemi og metnaður til að ná árangri
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og eiginleika.
Sótt er um starfið á vef Samskipa, samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Kvaran forstöðumaður útflutningsdeildar, gunnar.kvaran@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2017.
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSN með því að fylla út
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsn.is, undir flipanum Laus störf hjá HSN eða á www.starfatorg.is Eldri umsóknir
óskast endurnýjaðar.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna
umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind skilyrði.
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSN.
Nánari upplýsingar veita:
Lára Bettý Harðardóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Dalvík,
lara.betty.hardardottir@hsn.is og s. 466 1500
Anna Gilsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Fjallabyggð,
anna.gilsdottir@hsn.is og s. 460 2172
Sigríður Jónsdóttir, yfirhj.fr. Húsavík, Norðurþingi og Reykjahlíð,
sigridur.jonsdottir@hsn.is og s. 464 0500
Ásdís H. Arinbjarnardóttir, yfirhj.fr. Blönduósi og Skagaströnd,
asdis.arinbjarnardottir@hsn.is og s. 455 4100
Herdís Klausen, yfirhj.fr. Sauðárkróki,
herdis.klausen@hsn.is og s. 455 4011
Þórdís Rósa Sigurðardóttir, yfirhj.fr. Akureyri og Grenivík,
thordis.rosa.sigurdardottir@hsn.is og s. 460 4652
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar,
gudny.fridriksdottir@hsn.is og s. 464 0500
Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri,
thorhallur.hardarson@hsn.is og s. 460 4672
HSN starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði.
Stofnunin þjónar rúmlega 35.000 íbúum frá Blönduósi í vestri til Þórshafnar í
austri. Starfseiningar HSN eru 18 talsins.
HSN vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri
samvinnu

Laus störf hjá Matvælastofnun
Mannauðsstjóri
Matvælastofnun auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra á rekstrarsviði stofnunarinnar á Selfossi. Leitað er að öflugum einstaklingi til að sjá um
og leiða mannauðsmál innan stofnunarinnar.

Hæfnikröfur

Helstu verkefni og ábyrgð
Almenn umsjón og ábyrgð á starfsmannamálum stofnunarinnar, s.s. ráðningar, launavinnsla
og kjaramál, utanumhald starfsmannaupplýsinga, nýliðakynning, fræðsla og símenntun,
upplýsingamiðlun og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn, starfsmannakannanir, stefnumótun
í mannauðsmálum, þróun og eftirfylgni starfsþróunaráætlunar og hæfnisþróunar o.fl.
Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar.

Eftirlitsdýralæknar
Tvær stöður eftirlitsdýralækna við umdæmisskrifstofu Matvælastofnunar á Akureyri eru
lausar til umsóknar. Aðsetur annars staðar
innan umdæmisins er samkomulagsatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu,

Eftirlit með fiskeldi og
sjávarafurðum á Vestfjörðum

eftirliti, fræðslu og þjónustu við
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki
og neytendur í þeim tilgangi að
stuðla að heilbrigði og velferð
dýra, heilbrigði plantna og öryggi,

Matvælastofnun leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi
með háskólagráðu í matvælafræði, líffræði, fiskeldisfræði eða
sjávarútvegsfræði í starf sérfræðings í opinbert eftirlit með fiskeldi
og sjávarafurðum á Vestfjörðum. Um fullt starf er að ræða og krefst
starfið ferðalaga um Vestfirði sem og til annarra landssvæða.

heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

Helstu verkefni felast í heilbrigðiseftirliti í
sláturhúsum, eftirlitsstörfum á sviði matvæla, dýraheilbrigðis og dýravelferðar,
samskiptum við opinberar stofnanir, ásamt umsjón með tilteknum málaflokkum á
verksviði umdæmisstofunnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með
20. febrúar.

Nánar á www.mast.is

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking af mannauðsmálum
Góð tungumálakunnátta (íslenska/enska) og
tölvukunnátta
Þekking og reynsla af launavinnslu (t.d. Oracle) og
tímaskráningarkerfum (t.d. Vinnustund) er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulag, nákvæmni, frumkvæði, fagleg
vinnubrögð og sjálfstæði í starfi

Eftirlit með búnaði, rekstri og umhverfi í fiskeldi
Eftirlit með fiskiskipum, aflameðferð og fiskvinnslum
Önnur tengd sérfræðistörf

Umsókn sendist á netfangið starf@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar.

Málningarvörur ehf. óska að ráða í tvö störf

þjónusta og sala til réttingaog sprautuverkstæða
Viðkomandi mun vinna jafnt innan sem utan veggja
fyrirtækisins við sölu- og þjónustu á vörum til viðskiptavina
víðsvegar um landið, en fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnin eru margvísleg og getum við boðið nýjum
starfsmanni upp á spennandi starf hjá markaðsleiðandi

fyrirtæki. Í boði er gott starfsumhverfi og ýmis námskeið
erlendis fyrir réttan mann. Æskilegt er að umsækjendur
hafi einhverja menntun eða reynslu í störfum tengdum
réttinga- og sprautuverkstæðum, eða brennandi áhuga á
bíltengdum störfum.

starf í verslun og á lager
Viðkomandi mun fyrst og fremst vinna innan veggja fyrirtækisins við lagerstörf og afgreiðslu en einnig við tilfallandi
verkefni eins og t.d. útkeyrslu á vörum og heimsóknir til
viðskiptavina. Verkefnin geta sem sagt verið margvísleg og

undir duglegum starfsmanni komið, sem getur sýnt frumkvæði og vaxið í starfi til frekari ábyrgðar innan fyrirtækisins.
Við getum við boðið nýjum starfsmanni upp á spennandi starf
hjá markaðsleiðandi fyrirtæki.

Umsóknir sendist til: Málningarvörur ehf, Lágmúla 9,
108 Reykjavík eða á karlj@malningarvorur.is.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaði heitið.
Umsóknarfrestur rennur út 6. mars.

Málningarvörur ehf er eitt öflugasta fyrirtæki landsins
í þjónustu við réttinga- og sprautuverkstæði. Einnig er
fyrirrtækið leiðandi í bílahreinsivörum með
heimsþekkt vörumerki, Meguiar’s og Concept.

Lágmúla 9, 108 Reykjavík • Sími 581 4200 • malningarvorur@malningarvorur.is • www.malningarvorur.is

Vínbúðin Siglufirði
óskar eftir starfsmanni

BIRTINGARÁÐGJAFAR
Á BETRI STOFU
Hefur þú góða þekkingu á markaðsfræðum?
Hefur þú menntun og reynslu af vinnu við nýmiðla og aðra miðla?
Við leitum að öflugu fólki til að vinna við framúrskarandi
birtingaráðgjöf; að skemmtilegum starfsfélögum með góðan skilning
á tölfræði, markahópagreiningu og þekkingu á helstu forritum þar
að lútandi. Hafðu samband sem fyrst því við göngum hratt frá málum.
Þarf að geta hafið störf mjög fljótlega.

Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi sem er
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknarfrestur til 18. febrúar.
Netfangið er: atvinna@bestun.is

Hæfnikröfur

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Umhirða búðar

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Almenn tölvukunnátta

bankastræti 9

562 2700

101 reykjavík

www.bestun.is

Starfshlutfall er 87% og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veitir
Sólrún Júlíusdóttir, siglufjordur@vinbudin.is, 467 1261

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er
að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Flugvirkjun haust 2017
Hagnýtt og krefjandi nám
sem gefur góða
atvinnumöguleika. Kennt í
samstarfi við LRTT.
Umsóknarfrestur til
15.apríl - upplýsingar á
Flugskoli.is

www.flugskoli.is

Iðnaðarmenn í Straumsvík
Rio Tinto óskar eftir að ráða 4 iðnaðarmenn á vaktir á vinnuvélaverkstæðið.
Unnið er á tvískiptum vöktum 5 daga vikunnar (8:00 – 16:00
og 16:00 – 24:00). Helstu verkefni eru viðhald á vinnuvélum
og tilfallandi viðgerðir. Vinnuvélarnar eru margar hverjar
sérsmíðaðar fyrir áliðnað og því spennandi fyrir þá sem vilja
takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni.
Viðkomandi aðilar þurfa að geta unnið sjálfstætt að
viðgerðum og bilanagreiningum. Við bjóðum upp á góðan,
fjölskylduvænan vinnustað ásamt góðum launum fyrir
rétta aðila.

Rio Tinto
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotinto.is

Hæfniskröfur:
» Sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki
til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking
Umsóknum skal skila á www.riotinto.is.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Samsonarsson
í síma: 840 0560.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.
Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og
kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. 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 og samfélagið sem við erum hluti af.
Okkar gildi eru: ábyrgð, heilindi, virðing og samvinna.

SUMAR 2017

VILTU VINNA HJÁ METNAÐARFULLU
OG SKEMMTILEGU FYRIRTÆKI?
1912 og dótturfyrirtækin Nathan & Olsen og Ekran leita að duglegu og skemmtilegu
skólafólki til að starfa við sumaraﬂeysingar.

OKKUR VANTAR Í EFTIRTALIN STÖRF:
•

Lagerstarfsfólk (dagvakt eða kvöldvakt, fyrir þetta starf þarf að
vera með gilt ökuskírteini)

•

Sendibílstjóri (fyrir þetta starf þarf að vera með gilt ökuskírteini)

•

Sölufulltrúar (fyrir þetta starf þarf að vera með gilt ökuskírteini)

•

Pökkun og framleiðsla (dagvakt virka daga)

•

Bókari (tilvalið fyrir háskólanema í viðskiptafræði)

•

Aðstoð á skrifstofu – 50% (tilvalið fyrir framhaldsskólanema)

•

Þjónustuver – Akureyri (tilvalið fyrir háskólanema búsetta á Akureyri)

1912 er móðurfyrirtæki Nathan & Olsen og Ekrunnar
sem eru leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvæla- og
dagvörumarkaði. Fyrirtækin leggja áherslu á jafnvægi
milli vinnu og einkalífs. Megin markmið fyrirtækjanna í
mannauðsmálum er að hafa ánægt og árangursdriﬁð
starfsfólk með skýra ábyrgð og góða fagþekkingu.

Til að vísa okkur veginn höfum við
jafnframt eftirtalin gildi að leiðarljósi:
Frumkvæði – Liðsheild – Áreiðanleiki – Ástríða.

Sæktu um á vefsíðu okkar www.1912.is.
Á síðunni má sjá nánari upplýsingar um störﬁn.
Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir mannauðsstjóri.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.
Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.

1912
Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

TIL HAMINGJU

MEÐ NÝJA STARFIÐ!
Nathan & Olsen leitar að öflugum vörumerkjastjóra fyrir
vörumerkið TIL HAMINGJU. Vörumerkjastjóri þarf að hafa áhuga
á heilsutengdum vörum og starfa eftir gildunum: ástríða,
áreiðanleiki, liðsheild og frumkvæði.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af vöruþróun og markaðssetningu vara
Áhugi á heilsutengdum vörum
Góð Excel- og enskukunnátta
Frumkvæði, áreiðanleiki og drifkraftur
Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

HELSTU VERKEFNI
•
•
•
•
•
•

Stefnumótun og uppbygging vörumerkja
Verkefnastjórnun
Umsjón með vöruþróun
Markaðssetning vara
Áætlanagerð og utanumhald
Samskipti við erlenda birgja

Um er að ræða fullt starf. Gert er ráð fyrir að vörumerkjastjóri hefji fljótlega störf. Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Friðleifsson markaðsstjóri, johann.fridleifsson@nathan.is.
Áhugasamir geta farið á www.1912.is og sótt um starfið.
Greina skal frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfi. Umsjón með ráðningu
hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nathan & Olsen er traust sölu- og markaðsfyrirtæki með dagvöru. Fyrirtækið er hluti af 1912 samstæðunni þar sem
starfa um 100 manns. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Klettagörðum í Reykjavík. Að auki er starfsstöð á Akureyri.
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VERSLUNARSTJÓRI NETTÓ
HÖFN HORNAFIRÐI
Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum
verslunarstjóra sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.

Marta Jónsson
auglýsir eftir starfsfólki
í eftirfarandi stöður
STARFSSVIÐ:
•
•
•
•
•

Ábyrgð á rekstri verslunar.
Samskipti við viðskiptavini
og birgja.
Umsjón með ráðningum
starfsmanna og almennri
starfsmannastjórnun.
Ábyrgð á birgðahaldi
í verslun.
Önnur tilfallandi störf.

HÆFNISKRÖFUR:
•

•

Höfn í Hornafirði,
Kraftmikið og skemmtilegt mannlíf.
Falleg og fjölbreytt náttúra.

Marktæk reynsla af stjórnun
og starfsmannahaldi
hjá verslunar og/eða
þjónustufyrirtækjum.
Styrkleiki í mannlegum
samskiptum, sjálfstæð
vinnubrögð, skipulagshæfni,
reglusemi og árverkni
í hvívetna.

Verslunarstjóri í 100% stöðu

vinnutími er 10-18 virka daga og 2 laugardagar í mánuði

Afgreiðslustarf í 50% stöðu

Vinnutími er 14-18 virka daga og önnur hver helgi
( laugardagur 11-17 og sunnudagur 13-17)

Helgarstarfsmaður

Vinnutími er önnur hver helgi laugardagur 11-17
og sunnudagur 13-17
Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum æskileg. Vera þjónustulundaður,
ábyrgðarfullur, stundvís og frábær í mannlegum
samskiptum.
Við hvetjum karlmenn jafns sem kvenmenn til að sækja um.
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á :
martajonsson.rk@gmail.com merk ATVINNA

Allar nánari upplýsingar veitir:
Falur Harðarson, starfsmannastjóri
í síma 421 5400.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist
á umsokn@netto.is.
Umsóknarfrestur er til og með
19. febrúar nk.

Ferðaskrifstofan Ferðakompaníið ehf.
auglýsir:
Við leitum að manneskju í fullt starf í bókunar- og úrvinnsludeild.
Um er að ræða framtíðarstarf sem losnar fljótlega og því þyrfti
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Í starfinu felst móttaka
pantana og utanumhald með einstaklingsbókunum. Nauðsynlegt
er að búa yfir þjónustulipurð, tölvukunnáttu, skipulags- og samvinnuhæfileikum. Krafist er góðrar hollenskukunnáttu.
Ferðakompaníið er 17 ára fjölþjóðlegt fyrirtæki. Þar vinna um 27
starfsmenn sem koma víðsvegar að úr heiminum. Helstu samstarfsaðilar okkar erlendis eru í Frakklandi en undanfarin ár hafa
viðskipti við Holland og Belgíu stórlega aukist.

Tvær sérnámsstöður í heimilislækningum
við heilsugæslurnar á Selfossi og í Hveragerði

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almennar heilsugæslulækningar og
heilsuvernd.
• Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda.
• Vaktþjónusta.
• Þátttaka í verkefnum innan starfsstöðvar.

Hæfniskröfur
• Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Hæfni í tjáningu, í ræðu og riti.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf.

Frekari upplýsingar um störfin
Um er að ræða tvær 100% stöður eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er yfirlæknir
heilsugæslu við starfsstöðina sem eru á Selfossi og í Hveragerði. Í Hveragerði er einnig samvinna við heilsugæsluna í Ölfusi.
Námið er byggt á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum en einnig er gert er ráð fyrir
samstarfi við kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum varðandi fræðilegt nám sem fer fram
í reglulegu hópstarfi í Reykjavík.
Til greina kemur að taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra. Laun samkvæmt
gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Stöðurnar veitast frá 1. apríl 2017 eða samkvæmt nánara samkomulagi og eru til þriggja ára.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef HSU - www.hsu.is undir flipanum lausar stöður.
Umsóknunum þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun og fyrri störf, ásamt afriti af
starfsleyfi.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir sendist til: Ferðakompanísins ehf – Fiskislóð 18-20,
101 Reykjavík og/eða á netfang info@ferdakompaniid.com
http://www.destination-islande.com/
http://www.iceland-like-a-local.com/

RAFVIRKJAR &
RAFEINDAVIRKJAR
ÓSKAST
VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA
OG RAFEINDAVIRKJA
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Umsóknarfrestur er til og með 27.02.2017
Nánari upplýsingar veita
Arnar Þór Guðmundsson, yfirlæknir Selfossi, arnar.thor.gudmundsson@hsu.is, s: 432-2000
Ómar Ragnarsson, yfirlæknir Hveragerði, omar.ragnarsson@hsu.is, s: 432-2401
S. Hjörtur Kristjánsson, framkvæmdastjóri lækninga HSU, hjortur.kristjansson@hsu.is,
s: 432-2500

UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ
arvirkinn@arvirkinn.is
Árvirkinn
Eyravegi 32 | S: 480 1160 | arvirkinn.is | arvirkinn@arvirkinn.is

Skemmtilegu sumarstörfin
eru hjá Ölgerðinni!
Við leitum að öflugu og jákvæðu starfsfólki í eftirfarandi störf:
Vöruhús

Móttaka - Þjónustuver

Vélfræðingur

Ölgerðin rekur öflugt vöruhús þar sem unnið er á vöktum.

Við leitum að jákvæðum þjónustuliprum einstaklingi í
afleysing fyrir móttökuna og þjónustuverið okkar.

Við leitum að öflugum vélfræðingi / vélstjóra á Tæknisvið

• Tiltekt og afgreiðsla pantana

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

• Viðhald á framleiðslulínum

• Móttaka á vörum

• Móttaka viðskiptavina

• Viðgerðir á tækjum

• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í stóru vöruhúsi

• Úrvinnsla tölvupósta

• Að halda vélum gangandi á meðan framleiðslu stendur

• Símsvörun og stofnun viðskiptavina

• Uppsetning á nýjum framleiðslutækjum

• Dagleg samskipti við innri og ytri viðskiptavini

• Ýmis tilfallandi verk tengd véla- og tækjabúnaði

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

Meiraprófsbílstjóri Dreifing
Ölgerðin rekur 17 bíla dreifikerfi ásamt úthýstum leiðum.

Ölgerðarinnar

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

Ölgerðarinnar

• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Áfylling

Hæfniskröfur

Við leitum að ábyrgðarfullum, hraustum og duglegum
einstaklingum til að sjá um framstillingu og áfyllingu
á sælgæti og drykkjarvörum Ölgerðarinnar. Viðkomandi
einstaklingur ber ábyrgð á að vörurnar séu framsettar á
sem söluvænlegastan hátt.

• Aldur 20+

Framleiðsla

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

• Samviskusemi og jákvæðni

• Að þjónusta viðskiptavini og mæta þörfum þeirra

Í framleiðslunni fer fram bruggun á bjór og átöppun á
öllum framleiðsluafurðum Ölgerðarinnar. Við leitum að
starfsmanni sem er í iðn -, tækni - eða verkfræðinámi eða
hefur reynslu eða áhuga á því sviði. Unnið er á vöktum.

• Íslensku- eða enskukunnátta

• Að framstilla drykkjarvöru og sælgæti á faglegan hátt

• Geta unnið undir álagi

• Að fylla á hillur, kæla og framstillingar í verslunum

• Bílpróf - lyftarapróf kostur

• Að hámarka sölutækifæri og lágmarka rýrnun

• Reglusemi og snyrtimennska

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ
• Dreifing og afhending pantana
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ
• Störfin fela í sér tæknilega umsjón með vélum og

í samvinnu við sölumenn
• Að tryggja fagleg samskipti við viðskiptavini

og samstarfsfólk

vélbúnaði sem notaður er við framleiðslu á bjór, gosi,
vatni og safa.
• Leitast er við að ná hámarks afköstum fyrir hverja

framleiðslulotu með hagkvæmni og góða nýtingu að
leiðarljósi.

Sölumaður í matog drykkjarvöru
Við leitum að öflugum sölumanni með framúrskarandi
þjónustulund á Verslunarsvið
HELSTU VERKEFNI

Þjónustudeild

• Hreint sakavottorð
• Rík þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi og góð framkoma
• Góð samskiptahæfni

Æskilegt er að sumarstarfsmenn geti hafið störf í
byrjun maí og unnið til 25. ágúst.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:
umsokn.olgerdin.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars nk.

Þjónustudeild sinnir fjölbreyttum verkefnum við tækjakost
Ölgerðarinnar svo sem uppsetningu búnaðar, hreinsanir,
viðgerðir og móttöku tækja. Starfsmenn þjónustudeildar eru
mikið á ferðinni og þurfa starfsmenn því að hafa bílpróf.
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ
• Dreifing á vörum í sjálfsala
• Hreinsun á bjórlínum

ÖLGERÐIN er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði.
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur
matvæli og sérvöru af ýmsum toga.

• Uppsetningar og viðgerðir á bjórdælum

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu

• Viðhald og hreinsanir á kaffivélum

fyrsta flokks og að viðskiptavinir þess geti

• Sala og þjónusta við viðskiptavini

gengið að hágæða þjónustu vísri.

• Viðhalda viðskiptasamböndum
• Eftirfylgni söluherferða og tilboða

olgerdin.is
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.
The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.
ESA is, like the European Commission, independent of the States and safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.

Ísfiskur ehf. óskar eftir fólki í vinnu

Fiskvinnsla í fremstu röð.
Vel tækjum búið og tæknivætt fyrirtæki.
Fyrirtækið óskar eftir vönu fólki í fiskvinnslu í Kópavogi.
Mikil vinna framundan.
Áhugasamir hafi samband með tölvupósti albert@isfiskur.is

The Authority is based in Brussels and currently employs 70 staff members of 16 nationalities. The Authority
is led by a College consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three
participating EFTA States.

Internal Market Affairs Officer (Telecoms)

JOB REFERENCE 02/2017
Deadline for applications:
5 March 2017
Start date: Summer/Autumn 2017

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned responsibility
for general surveillance work and case handling
regarding the implementation and application of
EEA law relating to electronic communications
services, as well as audio-visual, information
society and postal services in the participating
EFTA States (Iceland, Liechtenstein, and Norway).
The successful candidate will join our Internal
Market Affairs Directorate, which is responsible for
monitoring the EEA EFTA States to ensure that they
comply with their obligations in the field of internal
market law. They will also work closely with

colleagues in the Competition and State Aid
Directorate on the notification and consultation
mechanism that applies to draft regulatory
measures in EEA telecoms markets.
Day to day tasks include the examination of
complaints, legal conformity assessments, drafting
of decisions, opinions and reports, handling of
Article 7 Framework Directive notifications and
participation in relevant sector committees and
expert groups. Depending on workload and other
developments, the responsibilities may be changed
to cover other general or specific issues relating to
EEA law.

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

gleraugnaverslun í Smáralind óskar eftir að ráða

starfsfólk í sumarafleysingar
Við leitum að einstaklingi
með ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf.

Hæfniskröfur:
 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.
 Reynsla af sölu- og þjónustustörfum skilyrði.
 Hæfni í mannlegum samskiptum.
 Snyrtimennska, reglusemi og stundvísi skilyrði.
Unnið er á vöktum í samræmi við opnunartíma
Smáralindar, á virkum dögum og um helgar.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
fannykolbrun@opticalstudio.is
fyrir 25. febrúar 2017.

w w w. o p t i c a l s t u d i o . i s

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Starf sérfræðings í heimilislækningum
við Heilsugæsluna Hvammi
Um er að ræða 100% ótímabundið starf sem veitist frá 1. mars 2017 eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2017.

Kópavogur er vaxandi sveitarfélag með rúmlega
35 þúsund íbúa og er þjónustusvæði Heilsugæslunnar
Hvammi rúmlega 10 þúsund íbúar. Við
Heilsugæsluna Hvammi starfa nú fimm sérfræðingar
í heimilislækningum, barnalæknir, sálfræðingur og
hreyfistjóri/sjúkraþjálfari, tvær ljósmæður og sjö
hjúkrunarfræðingar. Auk þess hafa læknakandídatar um
árabil fengið þjálfun á stöðinni og umtalsverð kennsla
læknanema fer fram á stöðinni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er meðal annars:
Almennar lækningar
Heilsuvernd
Vaktþjónusta
Kennsla nema
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og
umbótaverkefnum

Hæfnikröfur:
Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum
Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og
öguð vinnubrögð
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymisvinnu

Hafnarbraut 27
200 Kópavogur
Iceland

Vatn - vatn - vatn
Tel:un
554
Haf- og vatnsteymi Umhverfisstofn
ar 4680
leitar að
554um
6715
tveimur starfsmönnum til að sinna Fax:
verkefn
tengdum stjórn vatnamála og verndun vatns. Í boði eru
Kt. 6311901039
krefjandi störf í frjóu umhverfi sérfræðinga
þar sem
áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands og utan.

VERKEFNISSTJÓRI
Helstu verkefni verkefnastjórans lúta að verndun
vatns og vistkerfa þess á Íslandi, m.a. í samstarfi
við fagstofnanir, sveitarfélög, atvinnulíf og
almenning. Verkefnastjóri hefur umsjón með gerð
vöktunaráætlunar, aðgerðaáætlunar og vatnaáætlunar. Verkefnastjóri undirbýr samninga við fagstofnanir og annast eftirfylgni með þeim. Auk þess
tekur verkefnastjóri þátt í alþjóðlegu starfi í tengslum
við stjórn vatnamála.

Frekari upplýsingar um starfið:

SÉRFRÆÐINGUR

Upplýsingar um starfið veitir Rut Gunnarsdóttir, svæðisstjóri
Heilsugæslunni Hvammi í síma 594-0400 eða í tölvupósti
rut.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is.

Helstu verkefni sérfræðingsins lúta að því að koma á
nýju kerfi til að meta vistfræðilegt og efnafræðilegt
ástand ferskvatns og strandsjávar á Íslandi.
Sérfræðingurinn kemur að gerð vatnaáætlunar og
vinnur náið með fagstofnunum, sveitarfélögum og
atvinnulífi. Sérfræðingurinn tekur auk þess þátt í
alþjóðlegu starfi þar að lútandi.

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf,
vísinda- og rannsóknarstörf.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.
Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. Sækja skal um starfið
rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu
verkefni og hæfniskröfur til starfanna er að finna á
starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017.
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á
netfangið ust@ust.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun
FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI
VÍS leitar að metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku fólki í öﬂugt og samhent teymi starfsmanna á hinum ýmsu sviðum
fyrirtækisins.
Einkenni VÍS-ara er kraftur og vilji til að tileinka sér nýjungar, gera sífellt betur og ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir
hendur. Við berum umhyggju fyrir viðskiptavinum okkar og hvert öðru og höfum einlægan áhuga á hagsmunum annarra. Hjá
VÍS snúast tryggingar um fólk og við setjum hjartað í allt sem við gerum.
Tryggingar eru ótrúlega spennandi, krefjandi og skemmtilegt viðfangsefni og við leitum að liðsmönnum í eftirfarandi störf sem
öll eiga það sameiginlegt að krefjast háskólamenntunar og framúrskarandi samskiptahæfni.

Vörustjórar á einstaklings- og fyrirtækjasviði
Vörustjóri þarf að koma auga á þarfir viðskiptavina til að aðlaga vörur VÍS að þeim. Vörustjóri ber ábyrgð á vöruþróun og stýrir
verðlagningu þannig að hún endurspegli áhættu. Vörustjóri hefur frumkvæði að markaðssetningu og ber ábyrgð á að varan sé sett
fram með þeim hætti að viðskiptavinir skilji hvað hún felur í sér. Um tvö störf er að ræða.

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Sérfræðingur í viðskiptagreind sér um að gera greiningar og upplýsingar aðgengilegar fyrir stjórnendur og starfsmenn með því að
nota Microsoft Power BI. Viðkomandi býr jafnframt til mælaborð og stjórnendaskýrslur. Viðkomandi þarf að hafa skilning á
gagnagrunnum og sterkan bakgrunn í að greina gögn í viðskiptalegum tilgangi.

UT verkefnastjóri
Verkefnastjóri mun stýra umbóta- og framþróunarverkefnum í tengslum við nýtt tryggingakerfi VÍS en öll hugbúnaðarþróun fer
fram hjá samstarfsaðilum VÍS í Litháen og Póllandi. Verkefnastjóri mun stýra vinnu við skilgreiningar og útfærslu lausna í
samstarfi við viðskiptaeiningar fyrirtækisins og stýra framleiðslu þeirra í samstarfi við erlenda þjónustuaðila. Viðkomandi þarf að
vera leiðtogi með sterkan bakgrunn bæði í upplýsingatækni og verkefnastjórnun.

Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja
Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja skipuleggur og sér um framkvæmd forvarnasamstarfs með fyrirtækjum í viðskiptum við VÍS.
Viðkomandi er ráðgjafi stjórnenda stærstu viðskiptavina VÍS í öryggis- og forvarnamálum. Sérfræðingur í forvörnum þarf að hafa
ástríðu fyrir forvarna- og öryggismálum, góða færni í mannlegum samskiptum og eiga auðvelt með að koma fram fyrir framan
hóp af fólki.

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar. Nánari upplýsingar um störﬁn má ﬁnna á vis.is og radum.is. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um störﬁn á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá
Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is
VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS
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SÖLU- OG
MARKAÐSMÁL

Atlantsflug
FLIGHTSEEING.IS

ATLANTSFLUG AUGLÝSIR EFTIR
STARFSMANNI TIL AÐ ANNAST SÖLU- OG MARKAÐSMÁL
SEM OG ÖNNUR ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF.
Atlantsflug er ferðaþjónustufyrirtæki í flugstarfsemi og annarri tengdri
þjónustu og leitar að starfsmanni sem er sjálfstæður í vinnu, hefur
þekkingu/menntun tengda ferðaþjónustu eða reynslu af sambærilegum
störfum, sýnir frumkvæði í starfi og er óhræddur við að takast á við ný
og spennandi verkefni.
Umsóknir ásamt ferilskrá þurfa að berast á
umsokn@flightseeing.is fyrir 28. febrúar 2017.
Reykjavík, Bakkaflugvöllur, Vestmannaeyjar & Skaftafell
www.flightseeing.is • info@flightseeing.is • Sími 561 4100

Sumarstörf
Afgreiðsla í Vínbúðum um land allt

Lagerstarfsmaður – Dreifingarmiðstöðin

Starfsfólk óskast í sumar, bæði í fullt starf og hlutastarf um helgar.
Starfsmenn í fullu starfi vinna að jafnaði annan hvern laugardag.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum
og dreifingu vara í Vínbúðir. Óskað er eftir starfsfólki í
fullt starf. Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga.
Unnið er laugardaga í júlí.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni

•

Umhirða búðar

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Almenn lagerstörf

•

Reynsla af sambærilegum störfum

•

Móttaka og tiltekt vöru

•

Lyftarapróf kostur

Vinsamlegast skráið óskir um staðsetningu í umsókn.

•

Önnur tilfallandi verkefni

•

Stundvísi og dugnaður

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Hæfniskröfur
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FRAMKVÆMDAAÐILAR OG
HÚSFÉLÖG
Get tekið að mér eftirlit og umsjón með framkvæmdum.
Er byggingatæknifræðingur með haldgóða reynslu í
stjórnun fyrirtækja og eftirliti framkvæmda, einnig
þekkingu á skoðun fasteigna. Sanngjarnt tímagjald í boði.
Hafið samband við GSG Lausnir ehf. í síma 660 4088 eða
gsg@gsglausnir.is

Bókari óskast

Hópbílar hf. óska eftir reynslumiklum bókara
í fullt starf á skrifstofu fyrirtækisins
Helstu verkefni:
 Færsla bókhalds
 Almennar afstemmingar og frágangur á bókhaldi
 Skýrslugerð í samvinnu við gjaldkera og stjórnendur
 Önnur verkefni sem honum kunna að vera falin
Hæfniskröfur:
 Góð reynsla og þekking á bókhaldi er skilyrði
 Góð færni í Exel og almenn tölvufærni
 Góð reynsla af DK bókhaldskerfi er kostur
 Nákvæm og öguð vinnubrögð
 Rík hæfni í mannlegum samskiptum
 Jákvæðni og sveigjanleiki

QUALITY ASSURANCE
SPECIALIST
We’re looking for an enthusiastic individual
with a passion for quality to take our quality
assurance processes to the next level.

SÍÐAN 1944

Duties and responsibilities

• Prepare and deliver QA reports
• Create defect reports
• Implement automation and integration
tests
• Plan, execute and validate testing plans
• Develop efficient and cost effective testing
practices
• Collaborate with internal teams to
ensure consistent application of policies
and procedures, and maintenance of
documentation.

Qualifications

• ISTQB Foundation Level certification is an
advantage
• Experience with software development is
an advantage
• Strong analytical skills and data-driven
thinking
• Ability to solve problems independently
and quickly
• Ability to show initiative and proactively
take on responsibilities and challenges
• Excellent verbal and written
communications skills in English is a
requirement.

Apply now in English at

www.qstack.com/careers

qa_qstack_2column_03.2.indd 1

08/02/2017 17:50

Við gerum eftirfarandi hæfniskröfur:
- víðtæka þekkingu og reynslu af
bókhaldsvinnu
- þekkingu á lögum og reglum bókhalds,
virðisaukaskatts og reikningsskila
- þekkingu á verkbókhaldi
- gott vald á íslensku og ensku
- lipurð í samskiptum og stundvísi
- nákvæmni, skipulag, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 20. febrúar 2017 til:
Sagafilm, Urðarhvarfi 14, 203 Kópavogi eða á hrönn@sagafilm.is
Hjá Sagafilm vinna um 30 manns við framleiðslu á hágæða afþreyingar- og
fræðsluefni og auglýsingum fyrir sjónvarp, útvarp, kvikmyndahús og aðrar efnisveitur.
Sagafilm er elsta starfandi kvikmyndaframleiðslufyrirtæki landsins og rekur sögu sína
allt til ársins 1944.

Starfatorg.is

• UNIX/Linux experience

• Experience using Project/Issue tracking
tools, such as JIRA

Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið atvinna@hopbilar.is
www.hopbilar.is

SAGAFILM
LEITAR AÐ
VÖNDUÐUM
BÓKARA
Í FULLT STARF

Meðal helstu verkefna eru:
- bókanir kostnaðarreikninga
- umsjón með kostnaðareftirliti
- bókun inn- og útgreiðslna
- innheimta
- uppg jörsvinna
- afstemmingar banka og
lánadrottna
- annað sem fellur til á stóru heimili

• Degree or related experience in quality
assurance and quality control
• Knowledge of and ability to use test tools,
such as Selenium

Umsóknarfrestur er til og
með 20. febrúar 2017

Ef þú ert bókari með reynslu skaltu lesa þessa auglýsingu.

As a Quality Assurance Specialist, you will
work closely across all internal teams,
helping to deliver outstanding software
products for the company’s global
customers.

• Design, execute and maintain test cases

Nánari upplýsingar um starfið
veitir Hildur Guðjónsdóttir
starfsmannastjóri í s. 599-6070
eða í gegnum netfangið
atvinna@hopbilar.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarnemi, sumarafleysing
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Tollverðir
Sérfræðingur
Námsstöður deildarlækna
Móttökuritari
Aðalbókari
Dósent í æðaskurðlæknisfræði
Umsjónarmaður fasteigna
Doktorsnemar í stjarneðlisfræði
Nýdoktor
Þjónustufulltrúi
Sérfræðingur
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari
Tæknimaður
Skólameistari
Verkefnisstjóir/sérfræðingur
Sérfræðingur
Mannauðsstjóri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Tollstjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Landspítali/Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæslan Efra Breiðholti
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands
Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun
Háskóli Íslands, Lífvísindasetur
Tryggingastofnun
Gljúfrasteinn
Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Umhverfisstofnun, vatnamál
Vinnueftirlitið, efna- og hollustuháttad.
Matvælastofnun

Húsavík
Þórshöfn
Rvk/Keflavík
Kópavogur
Rvk/Akureyri
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Húsavík
Rvk/Landið
Reykjavík
Selfoss

201702/327
201702/326
201702/325
201702/324
201702/323
201702/322
201702/321
201702/320
201702/319
201702/318
201702/317
201702/316
201702/315
201702/314
201702/313
201702/312
201702/311
201702/310
201702/309
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KRAFTUR, ELDMÓÐUR OG
ÖFLUGIR STJÓRNENDUR
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

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.

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 hitaveitukerfi 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 vatnsveitukerfi 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.

Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

„

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

“

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 17-0287

HELLINGUR AF HÆFILEIKUM
ELDKLÁRIR SÉRFRÆÐINGAR
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 verkefnastjóra 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 tækni- eða
rafmagnsverkfræði 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.

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 20. febrúar.

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.
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari í sérkennslu í leikskólann
Fagrabrekku

Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl í Hörðuvallaskóla
· Kennari í námsver á eldra stigi í Smáraskóla
Velferðasvið

· Fagaðili í íbúðakjarna fyrir fatlaða
· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu
· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili fyrir fatlaða
· Starfsmenn á heimli fatlaðs fólks
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Sérfræðingur við skráningu og
eftirlit með heimagistingu

Akademísk staða við lagadeild
Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum starfsmanni
til að sinna kennslu og rannsóknum.
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

Viðkomandi mun sinna kennslu við lagadeild,
stunda rannsóknir, leiðbeina nemendum í
rannsóknarverkefnum og sinna tilfallandi
verkefnum innan deildarinnar. Starfið veitir
tækifæri til þess að hafa áhrif á þróun rannsókna
og kennslu í lögfræði við háskóla sem hefur
nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi.

– Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.

Ráðið verður í stöðu sérfræðings, lektors,
dósents eða prófessors út frá hæfismati.

– Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.
– Reynsla af kennslu á háskólastigi.
– Áhugi á miðlun þekkingar til nemenda,
fræðasamfélags og almennings.
– Hæfni í mannlegum samskiptum.
– Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Umsóknum ber að skila til Háskólans í Reykjavík á vefnum radningar.hr.is ásamt ferilskrá, lista yfir birtar
fræðigreinar, lýsingu á rannsóknarsviði og upplýsingum um kennsluferil. Tilgreina þarf þrjá meðmælendur.
Eintak af allt að þremur mikilvægustu ritrýndum birtingum umsækjanda má gjarnan fylgja með.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017.
Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Helgadóttir, forseti lagadeildar (ragnhildurh@ru.is)
eða Sigríður Elín Guðlaugsdóttir framkvæmdastjóri mannauðs (sigridureg@ru.is).
Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru
fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 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 | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir laust til umsóknar
starf sérfræðings við skráningu og eftirlit með heimagistingu.
Sérfræðingur við skráningu og eftirlit með heimagistingu starfar
eftir ákvæðum laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og
skemmtanahald og reglugerð nr. 1277/2016 um sama efni.
Sérfræðingur sinnir verkefnum sem snerta rafræna skráningu heimagistingar og sinnir rafrænu eftirliti með skráðum og
skráningaskyldum aðilum á landsvísu. Starfið mun fela í sér m.a.
greiningarvinnu og undirbúning stjórnsýslumála í samráði við
lögfræðinga embættisins. Um er að ræða nýtt starf hjá embættinu
sem starfsmaður tekur þátt í að móta.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð almenn tölvuþekking
• Reynsla og þekking á Excel
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Færni til að geta unnið sjálfstætt og í hópi með skipulögðum og
öguðum vinnubrögðum
• Færni í mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og frumkvæði.
Nánari upplýsingar um starfið veita Vigdís Edda Jónsdóttir,
mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is) og Sigurður G. Hafstað,
fagstjóri leyfisveitinga (sigurdur.g@syslumenn.is)
Starfshlutfall er 100%. Um launakjör fer eftir kjarasamningi
fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags innan
BHM.
Umsóknarfrestur er til og með 27.02.2017
Sótt er um starfið rafrænt á syslumenn.is/storf
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út.
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur
s. 458 2000
www.syslumenn.is

Embætti skólameistara við
Framhaldsskólann á Húsavík
Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara við Framhaldsskólann á Húsavík.

Verkefnastjóri garðyrkju- og skógræktar

Nánari upplýsingar er að finna á vef
ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is

MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF VERKEFNASTJÓRA GARÐYRKJU- OG SKÓGRÆKTAR Í
ÞJÓNUSTUSTÖÐ MOSFELLSBÆJAR.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2017

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra garðyrkju- og skógræktar í þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöð
sér um alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála, auk viðhalds og reksturs
umferðarmannvirkja og opinna svæða. Þjónustustöð heyrir undir umhverfissvið Mosfellsbæjar.
Starfið felur í sér umsjón garðyrkjustarfa sem starfsmaður garðyrkjudeildar og umsjón með
skógræktarverkefnum í samstarfi við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar. Starfsmaður vinnur undir stjórn fagstjóra
garðyrkju. Verkefni eru meðal annars umsjón sumarstarfsfólks garðyrkjudeildar, áætlanagerð og forgangsröðun
verkefna, dagleg samskipti við flokkstjóra og starfsmenn garðyrkjudeildar auk þess að forgangsraða og útdeila
verkefnum til flokkstjóra og fylgir þeim þeim eftir. Starfsmaður er jafnframt helsti tengiliður við Skógræktarfélag
Mosfellsbæjar. Um 100 % starf er að ræða. Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Óskum eftir að ráða

Starfssvið:

Tæknimann

- Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
- Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
- Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfnikröfur:






Menntun á sviði garðyrkju, skógfræði eða
tengdum greinum er skilyrði
Reynsla af garðyrkju- eða skógræktarstörfum
er kostur
Vinnuvélaréttindi eru kostur




Færni í teymisvinnu og hæfileiki til að vinna
með ungmennum er skilyrði
Góð almenn kunnátta á tölvuforritum
tengdum starfi
Góðir samskiptahæfileikar, nákvæmni og
samviskusemi er skilyrði

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2017.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að
finna á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Bjarni Ásgeirsson, upplýsingar í síma 525 6700. 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.

- Iðnmenntun eða reynsla af vinnu við vél og tæknibúnað
æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
Nánari upplýsingar gefur:
Helgi Sverrisson sími: 552-2222 netfang: helgi@hitastyring.is

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

Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu, uppsetningu
og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum fyrir gagnaver, tölvu og
tæknirými, rakakerfum, hússtjórnarkerfum og ýmiskonar iðnaðarsjálfvirkni.

VIRÐING • JÁKVÆÐNI • FRAMSÆKNI • UMHYGGJA

HJÚKRUNARSTJÓRI

Hjúkrunarstjóri óskast til starfa frá 1.apríl eða eftir
samkomulagi. Um er að ræða 90-100 % starf.

Leikskólastjóri óskast á Reykjakot
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF LEIKSKÓLASTJÓRA Á LEIKSKÓLANUM REYKJAKOTI.
Reykjakot er um 85 barna leikskóli, staðsettur í rólegu íbúðarhverfi í Mosfellsbæ. Skólastefna Reykjakots er
umhverfismiðuð og heilsutengd og er áhersla á skapandi starf og náttúru. Landlæknir hefur vottað Reykjakot
sem heilsueflandi leikskóla. Í því felst að Reykjakot vinnur markvisst að heilsueflingu í öllu sínu daglega starfi.
Leikskólastjóri stjórnar daglegri starfsemi og ber ábyrgð á faglegu starfi og rekstri leikskólans í samræmi við 5. gr.
laga um leikskóla. Hann ber ábyrgð á skipulagi skólastarfs í samstarfi við foreldra, starfsfólk skólans og
skólayfirvöld. Hann ber jafnframt ábyrgð á mannauðsmálum svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.

Helstu verkefni
•
•
•

Umsjón og fagleg ábyrgð með 19 manna
heimiliseiningu
Tekur þátt í hjúkrun heimilismanna á
vaktinni
Þátttaka í sérverkefnum

Hæfnikröfur
•
•
•
•
•

Reynsla af stjórnun og hjúkrun aldraðra er
æskileg
Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur
metnaður
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Dugnaður, lausnamiðuð hugsun og
ábyrgðarkennd
Íslenskt hjúkrunarleyfi

Umsóknafrestur er til og með 24.febrúar og má
nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu.
Nánari upplýsingar veitir Unnur G Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma
855 7790 eða á netfanginu unnur@solvangur.is

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Leikskólastjóri er ráðin af framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs.
Menntunar- og hæfnikröfur:










Leyfisbréf leikskólakennara er skilyrði
Framhaldsmenntun og kennslureynsla á
leikskólastigi er skilyrði
Krafist er leiðtogahæfni og lausnamiðaðrar
nálgunar



Krafist er framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
Sjálfstæði í starfi og hæfni til samstarfs er
nauðsynleg
Þekking og/eða reynsla á rekstri og
áætlanagerð er skilyrði

Umsóknarfrestur er til 01. mars 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni
í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu skólans
www.reykjakot.is og á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Gunnhildur M. Sæmundsdóttir skólafulltrúi
(gunnhildur@mos.is) og Linda Udengard, framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs (linda@mos.is) nánari
upplýsingar í síma 525-6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags
leikskólakennara. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is
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Verkfræðingur – Tæknifræðingur
Verkfræðistofan Víðsjá ehf óskar eftir að ráða Verk- eða
tæknifræðing á byggingasviði til starfa.
Starfssvið er fyrst og fremst hönnun burðarvirkja og/eða lagna.
Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist á vidsja@vidsja.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bifreiðaverkstæðið Betri bílar
ehf óskar eftir bifvélavirkja til
framtíðastarfa og bifvélavirkja
eða nema í bifvélavirkjun til
sumarstarfa.
Góð laun í boði fyrir duglegan og metnaðargjarnan starfsmann.Betri bílar sérhæfa sig í Volkswagen, Skoda, Audi
og Mitsubishi.
Hjá Betri bílum vinna fimm starfsmenn sem leggja metnað í
að veita góða þjónustu, vönduð og fagleg vinnubrögð
Áhugasamir geta sent umsókn á betribilar@simnet.is eða
haft samband við Atla Vilhjálmsson í vinnusíma 568 1411 /
897 1852 eða á staðnum skeifunni 5c 108. RVK.
Velferðarsvið

Forstöðumaður - Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni yfir styrkta búsetu og sérhæfðan stuðning við
einstaklinga í fjölþættum vanda. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni sem veitt er og byggir á
batalíkaninu
• Stjórnun og fjárhagsleg ábyrgð á rekstrinum
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd
starfsmannastefnu
• Samstarf við íbúa, aðstandendur og hagsmunasamtök
• Leiðsögn og ráðgjöf til starfsmanna.
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu
við fatlað fólk

Hæfniskröfur
• Íslenskt starfsleyfi sem þroskaþjálfi, sálfræðingur, félagsráðgjafi eða hjúkrunarfræðingur
• Þekking og reynsla af starfi með fötluðu fólki
• Þekking og reynsla af starfi með einstaklingum með
alvarlegar hegðunarraskanir
• Þekking og reynsla af starfi með einstaklingum í vímuefnaneyslu
• Reynsla af stjórnun, starfsmannahaldi og rekstrarábyrgð
er æskileg
• Þekking á batalíkaninu æskileg
• Áhugi og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigtryggur Jónsson í síma 411 1500 eða með því að senda fyrirspurnir á
sigtryggur.jonsson@reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar nk.

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

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

BRUGGARI – EIMARI
Foss Distillery óskar eftir að ráða metnaðarfullan og
áhugasaman starfsmann til starfa við framleiðslu, blöndun, gerjun, eimingu og fl. hjá fyrirtækinu.
Helstu verkefni eru eftirfarandi:
Framleiðsluskipulag, blöndun, gerjun, eiming, pökkun,
gæðamál, umsjón véla og tækja ásamt fl.
Hæfniskröfur:
Menntun í efnafræði, matvælafræði, líffræði,
mjólkurfræði og/eða önnur sambærileg menntun er
kostur sem nýtist í starfi.
Einnig kemur til greina að ráða (sjálfmenntaðan)
einstakling sem uppfyllir eftirfarandi hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund.
• Þekking á geri, örverum og ensímum mikill kostur.
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og metnaður.
• Góð tölvufærni.
• Stundvísi.
• Málakunnátta í ensku og dönsku mikill kostur.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt samkomulagi og kjarasamningum
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2017 og skulu
allar umsóknir berast til Foss Distillery ehf, Háholti 23,
270 Mosfellsbæ eða rafrænt á netfangið
jakob@fossdistillery.is
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum
verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun
hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jakob S. Bjarnason,
framkvæmdastjóri í síma 898 8380.
Foss Distillery er ungt og frekar lítið en ört vaxandi
fyrirtæki sem framleiðir meðal annars Björk birkilíkjör
og Birkir birkisnafs sem eru unnin úr birki og birkisafa.
Sjá heimasíðu fyrirtækisins: http://fossdistillery.is/
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Störf hjá Costco
Við leggjum áherslu á
jafnrétti á vinnustað

Costco Wholesale er vöruhús og meðlimaklúbbur, sem leggur metnað sinn í að
bjóða meðlimum sínum hágæða vörur og þjónustu á lægsta mögulega verðinu.
• Spennandi starfstækifæri
• Starfsþróun
• Vingjarnlegt og stuðningsríkt starfsumhverfi

• Starfsöryggi
• Vinnustaður sem virðir lög og siðferði

Ef þú ert metnaðarfullur og drífandi einstaklingur, sem nýtur þess að vera hluti af liðsheild í krefjandi vinnuumhverfi
með fjölda áskorana og tækifæra, er Costco rétti staðurinn fyrir þig. Árangursdrifið starfsfólk okkar er með ríka
þjónustulund og tekur heiðarlegan og ábyrgan þátt í að ná sameiginlegum markmiðum okkar, um að ná afburða
frammistöðu í hvívetna. Costco býður fjölbreytt störf, sanngjörn laun og ánægjulegan vinnustað.
Vöruframsetning er kjarnaatriði hjá Costco og þungamiðja fyrirtæksins er rekstur vöruhúsanna. Flestir starfsmenn
hefja feril sinn í vöruhúsinu og verða smám saman sérfróðir um gildi vöruframsetningar og reksturinn í heild
sinni. Costco er ávallt mjög í mun að viðurkenna vel unnin störf og umbuna starfsfólki sínu fyrir starf þeirra og
trygglyndi.
Meirihluti yfirstjórnarinnar hefur hlotið framgang innan fyrirtækisins. Fjölmargir verslunarstjórar okkar og
framkvæmdastjórar röðuðu áður fyrr í hillur, aðstoðuðu við kassana eða voru í afgreiðslustörfum. Við trúum því
að framkvæmdastjórn framtíðarinnar sé nú starfandi í vöruhúsum okkar.

Sækið um á www.costco.is/recruitment

Costco Iceland, Kauptún 3, 210 Garðabær, Iceland

T: 532 5555

E: costco@costco.is

www.costco.is
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Metnaðarfullur
ástríðukokkur
Spennandi
vettvangur

sem vertástríðukokkur
er að skoða!

stjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins.
stöður tollvarða
Keflavíkurflugvelli
og í Reykjavík erufrá
lausar
til umsóknar
Tollstjóra.
Leitað
er að hæfu starfskomandi Nokkrar
fær tækifæri
til aðá taka
þáttleitar
í uppbyggingu
grunni,
m.a. hjá
með
þvíannast
að
velja
ogembættisins.
tæki,
Tollstjóri
að kröftugum og skapandi
matreiðslumanni
til að
reksturbúnað
mötuneytis
fólki til starfa við greiningu, tolleftirlit og önnur verkefni sem tengjast tollamálum. Í boði eru áhugaverð og krefjandi störf
Viðkomandi
fær tækifæri til aðembættisins.
taka þátt í uppbyggingu
frá grunni,
m.a.ámeð
því að velja búnað og
tæki,
mt því aðsem
móta
takt
við
heilsustefnu
Lögð
áhersla
hentamötuneytið
jafnt konum sem íkörlum.
Spennandi
framtíðartækifæri eru fyrir rétta
aðila.er
Viðkomandi
fara góðan
í Tollskólaaðbúnað
ríkisins og og
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og
útskrifast
sem tollverðir.
skylduvænan
vinnutíma.
fjölskylduvænan vinnutíma.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, umhverfi og heilsu almennings.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem
Í tengslum við ráðningu þarf
að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt
Um er að ræða fjölbreytt
verkefni
sem
hæfa jafnt
körlum sem
konum.
Launakjör
eru samkvæmt
kjarasamningum
opinberra
og líkamlegt, en nánari upplýsingar
er aðréttindi
finna áogwww.tollur.is.
starfsmanna.um
Umþað
starfskjör,
skyldur gilda að öðru
konum.
Launakjör
eru
samkvæmt
kjarasamningum
opinberra
Áætlað er að inntökuprófinleyti
verði
2. eða
3. mars
2017. ríkisins nr. 70/1996.
löghaldin
um réttindi
og skyldur
starfsmanna

starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru

Hótel Valaskjálf Egilsstöðum.
Leitar að yfirmatreiðslumanni.
Í starfinu felst: Umsjón með veitingastað, veisluþjónustu
og matvælaframleiðslu. Innkaup og mannaforráð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
skilyrði. Íbúð fylgir starfinu.
Umsókn með ferilskrá berist á netfangið:
umsoknir@701hotels.is

Hlutverk
Tollstjóra
er að vernda
samfélagið
ogstarfið
tryggja
ríkinu
tekjur.
Gildi
Nánari
upplýsingar
um
veitir
Unnurnr.
Ýr
Kristjánsdóttir,
leyti lög
um réttindi
og
skyldur
starfsmanna
ríkisins
70/1996.
forstöðumaður
mannauðssviðs,
í síma hjá
560-0300.
Tollstjóra eru traust, samvinna
og framsækni.
Ráðningar
embættinu
taka mið af þeim.

umsóknum
svarað
ákvörðun um ráðningu
Nánari upplýsingar umÖllum
starfið
veitirverður
Unnur
Ýr þegar
Kristjánsdóttir,

liggur fyrir. Athyglifjármálaráðherra
er vakin á að umsóknir
í 6 mánuði frá
Launakjör
eru samkvæmt
kjarasamningi
f.h.gilda
ríkissjóðs
forstöðumaður
mannauðssviðs,
í síma
560-0300.
aðstarfskjör,
umsóknarfrestur
rennur
og Tollvarðafélags Íslands.því
Um
réttindi
ogút.skyldur gilda að
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Öllum
umsóknum
verður
þegar ákvörðun
umliggur
ráðningu
Öllum
umsóknum
verður
svaraðsvarað
þegar ákvörðun
um ráðningu
fyrir.
Helstu verkefni og Athygli
ábyrgð:
liggurerfyrir.
er vakingilda
á aðí sex
umsóknir
6 mánuði
frá
vakinAthygli
á að umsóknir
mánuði gilda
frá þvíí að
umsóknar■ Uppbygging og reksturfrestur
mötuneytis.
því að
umsóknarfrestur
rennur út.
rennur
út.

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

Leitað er að einstaklingum með
■ greiningarhæfileika.
Matseld og framreiðsla íStarfið
hádegi.krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og skipulagðra vinnubragða.
Starfið felur m.a. í sér:

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum
Hæfniskröfur: viðburðum.

lstu verkefni
og ábyrgð:
•
Greiningu
á áhættu vöru- og farþegaflæðis

•
Stúdentspróf eða menntun sem má meta til slíks náms.
Hæfniskröfur:
•
Tolleftirlit
Háskólamenntun er kostur.
Uppbygging
rekstur mötuneytis.■ Menntun á sviði matreiðslu.
• ogSkýrslugerð
•
Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð
• gerð
Samskipti
við farþega,
innútflutningsaðila
• æskileg.
Hæfni
til að tjá sig íí ræðu
og riti.
■ og
Reynsla
stjórnun eldhúsa/mötuneyta
Umsjón með
matseðla,
innkaupum
ogaf vinnuskipulagi
annarra
starfsmanna
eldhúsi.
•
Tölfræðivinnslu
Hæfni í mannlegum samskiptum
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.•
Matseld og• framreiðsla
í hádegi. ■ Góð framkoma og rík þjónustulund. • Gott andlegt og líkamlegt atgervi
Alþjóðlegt samstarf
• vinnubrögð.
Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð
Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum
viðburðum.
•
Almenn ökuréttindi.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
•
Hreint sakavottorð.

æfniskröfur:Nánari upplýsingar um starfiðUmsóknarfrestur
veitir sérfræðingur
mannauðssviði
Aðalheiður
síma störf
560-0300.
er til á23.
nóvember nk. Æskilegt
er aðSigurjónsdóttir
viðkomandi getií hafið
sem fyrst.

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Álfakot í Engidal
» Grunnskólakennari - Hvaleyrarskóli
» Stuðningsfulltrúi - Álfakot í Engidal
» Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Norðurberg
» Leikskólakennari - Bjarkalundur
» Leikskólakennari - Vesturkot
» Deildarstjóri - Hvammur

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

Málefni fatlaðs fólks
» Starf á heimili fyrir fatlað fólk - Einiberg
» Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Einiberg

Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 27. febrúar næstkomandi.

Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.

Góð framkoma og rík þjónustulund.

Nánar á hafnarfjordur.is

Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.

Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

HAFNARFJARÐARBÆR

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS
Laus eru til umsóknar tvö 100% störf umsjónarmanna fasteigna á háskólasvæðinu.
Um er að ræða annars vegar framtíðarstarf og hins vegar tímabundið starf til 1. desember 2017 með möguleika
á framlengingu. Mikilvægt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Starfið felst í alhliða umsjón húsnæðis, þ.m.t. umsjón með hússtjórnarkerfum, öryggismálum og ræstingu.
Viðkomandi sinnir einnig mikilvægu þjónustu- og upplýsingahlutverki við notendur húsanna.
Umsjónarmaðurinn verður einn 14 umsjónarmanna Háskóla Íslands. Við ráðningu verður tekið mið af
samsetningu hópsins sem viðkomandi verður hluti af. Skilyrt er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið um
kvöld og helgar eftir ákveðnu vinnutímaskipulagi.

HÆFNI- OG MENNTUNARKRÖFUR:
Krafist er tölvukunnáttu, þjónustulipurðar, hæfni í
mannlegum samskiptum og iðnmenntun er æskileg.
Viðkomandi þarf að vera duglegur, skapgóður og
tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af notkun
öryggis- og hússtjórnarkerfa og hafi vald á ensku.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsókn skal sendast rafrænt inn á
www.hi.is/laus_storf. Öllum umsækjendum verður
svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins
þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda
í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Laufey
Sigurðardótir rekstrarstjóri hjá rekstri fasteigna
í síma 525 4686 eða GSM 892 2888.
Umsóknarfrestur er til 27. febrúar nk.

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun háskólans.

585 5500
hafnarfjordur.is

Deildarstjóri stjórnsýslu
og fjármáladeildar.
Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og
metnaðarfullan einstakling til starfa.
Menntun, hæfni, reynsla
Deildarstjóri skal hafa háskólapróf í viðskiptafræði eða
sambærilega menntun, helst með fjármálum fyrirtækja eða
opinbera stjórnsýslu sem sérsvið. Hann verður að hafa
reynslu af fjárstýringu, áætlunargerð og stjórnun.
Deildarstjóri þarf einnig að hafa reynslu í mannauðsstjórnun
og lipurð í mannlegum samskiptum.
Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar
að Gránugötu 24, Siglufirði 580, eigi síðar en mánudaginn 27.
febrúar 2017.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri, netfang gunnarb@fjallabyggd.issími 464 9100.

17-0507
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Viðburðarstjóri Miða.is
Við leitum eftir öflugum aðila í nýtt og spennandi starf hjá miða.is.
Ef þú býrð yfir lífsgleði, frumkvæði og sjálftrausti þá er þetta rétt starf fyrir þig.
Um er að ræða einstakt tækifæri fyrir metnaðarfullan aðila að taka þátt í spennandi verkefnum
sem eru framundan.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Sveigjanlegur vinnutími.

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?
Hjá Valitor er laust starf
sérfræðings í umsóknarteymi
Leitað er eftir kraftmiklum einstaklingi í
spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu
starfsumhverfi.
Starfssvið:
// Áreiðanleikakannanir og áhættumat á
viðskiptavinum í umsóknarferli
// Dagleg samskipti við samstarfsaðila í
tengslum við umsóknarferil nýrra og
núverandi viðskiptavina
// Uppsetningar og breytingar á viðskiptavinum og samstarfsaðilum í kerfum Valitor
// Utanumhald og þróun umsóknarferils
Valitor í viðeigandi kerfum
Menntunar- og hæfniskröfur:
// Háskólamenntun er kostur
// Gott vald á ensku í ræðu og riti
// Þekking á fjármálum fyrirtækja er kostur
// Góð almenn tölvukunnátta
// Góð færni í mannlegum samskiptum og
geta til að vinna í hóp

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.valitor.is
Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Birgit Jóhannsdóttir,
deildarstjóri viðskiptareksturs.
Sími: 525 2000

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir
fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar; frumkvæði,
traust og samvinna, knýja samhentan og
metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri
viðleitni til að bæta þjónustuna.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar. Umsóknir skal senda á elmar@midi.is.
Þar eru einnig veittar nánari upplýsingar um starfið.

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

Stofnun

Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Ljósmóðir, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Læknaritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm.við aðhlynningu, sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraflutningamaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. við ræstingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Ritari á rannsóknarstofu, sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. við aðhlynningu,sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarnemi, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður við ræstingar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður í ræstingu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Lífeindafræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. í félagsstarf, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður í þvottahús, sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. við ræstingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Eyri
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfræðingar
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sérfræðingur
Rannsóknamiðstöð Íslands
Hjúkrunarfr./ nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkraliðar/ nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Staður

Nr. á vef

Húsavík
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Siglufjörður
Siglufjörður
Siglufjörður
Siglufjörður
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Húsavík
Húsavík
Þórshöfn
Mývatn
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Dalvík
Dalvík
Ísafjörður
Ísafjörður
Patreksfjörður
Patreksfjörður
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjanesbær

201702/308
201702/307
201702/306
201702/305
201702/304
201702/303
201702/302
201702/301
201702/300
201702/299
201702/298
201702/297
201702/296
201702/295
201702/294
201702/293
201702/292
201702/291
201702/290
201702/289
201702/288
201702/287
201702/286
201702/285
201702/284
201702/283
201702/282
201702/281
201702/280
201702/279
201702/278
201702/277
201702/276
201702/275
201702/274
201702/273
201702/272
201702/271
201702/270
201702/269
201702/268
201702/267
201702/266
201702/265
201702/264
201702/263
201702/262
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Starfatorg.is

Metnaðarfullur rekstrarstjóri óskast

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sérfræðingur, eftirlit m. fiskeldi ofl. Matvælastofnun
Eftirlitsdýralæknir
Matvælastofnun
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, Kleppur
Yfirljósmóðir
Landspítali, fæðingarvakt
Hjúkrunardeildarstjóri
Landspítali, barnadeild/dagdeild barna
Yfirlæknir fæðingaþjónustu
Landspítali, kvenna- og barnasvið
Sérfræðilæknir
Landspítali, smitsjúkdómalækningar
Sjúkraþjálfarar/afleysingastörf
Landspítali, sjúkraþjálfun
Aðst.læknar/afl. læknanema
Landspítali, geðsvið, sumarstörf 2017
Námsst. deildarlækna, lyflækn.
Landspítali/Sjúkrahúsið á Akureyri
Læknanemar, sumarstörf 2017
Landspítali, röntgendeild
Hjúkrunarnemar á 2. og 3. ári
Landspítali, Vífilstaðir, sumarstarf
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Landspítali, kvenna- og barnasvið
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Landspítali, skurðstofur
Læknanemar, sumarstörf 2017
Landspítali, lyflækningadeildir
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, útskriftarteymi
Lífeindafræðingur
Landspítali, hjartarannsóknarstofa
Sjúkraþjálfari
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarfólk í aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Starfsm. í þjónustud., sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Starfsm. í þvottahús, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Starfsfólk í ræstingu, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði heimahjúkrun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliðar, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliðar, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarfólk í býtibúr, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landamæravörður
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið
Sumarafleysing fangavarða
Fangelsismálastofnun
Sérfr. á fjármáladeild/bókari
ÍSOR, Íslenskar orkurannsóknir
Starfsmaður í tölvuþjónustu
ÍSOR, Íslenskar orkurannsóknir
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sérfræðingur
Hafrannsóknastofnun, Selasetur
Sérnámsstaða í heimilislækn.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkraflutningamaður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sérnámsstaða í heimilislækn.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Ljósmóðir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Staður

Nr. á vef

Akranes
Vestfirðir
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Rvk/Akureyri
Reykjavík
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Akranes
Hólmsheiði
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Hvammstangi
Hveragerði
Rangárþing
Selfoss
Selfoss

201702/261
201702/260
201702/259
201702/258
201702/257
201702/256
201702/255
201702/254
201702/253
201702/252
201702/251
201702/250
201702/249
201702/248
201702/247
201702/246
201702/245
201702/244
201702/243
201702/242
201702/241
201702/240
201702/239
201702/238
201702/237
201702/236
201702/235
201702/234
201702/233
201702/232
201702/231
201702/230
201702/229
201702/228
201702/227
201702/226
201702/225
201702/224
201702/223
201702/222
201702/221
201702/220
201702/219
201702/218
201702/217
201702/216
201702/215

Vínbar í miðborginni auglýsir eftir rekstrarstjóra í fullt starf.
Góð laun í boðið fyrir réttan aðila.
Hefur þú framúrskarandi þjónustulund, þekkingu og áhuga á
vínum? Þá ert þú einstaklingurinn sem við leitum að.
Helstu viðfangsefni:
•
Daglegur rekstur
•
Yfirmaður í fjarveru framkvæmdarstjóra
•
Afgreiðslustörf
Hæfniskröfur
•
Reynsla af veitingarrekstri eða sambærilegu.
•
Góðir skipulagshæfileikar
•
Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi
Umsóknir sendist á netfangið fanney@ip.is, merktar “Rekstrarstjóri”
fyrir 18.febrúar 2017. Ferilskrá skal fylgja umsóknum.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Vatn - vatn - vatn
Haf- og vatnsteymi Umhverfisstofnunar leitar að
tveimur starfsmönnum til að sinna verkefnum tengdum stjórn vatnamála og verndun vatns. Í boði eru
krefjandi störf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem
áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands og utan.
VERKEFNISSTJÓRI
Helstu verkefni verkefnastjórans lúta að verndun
vatns og vistkerfa þess á Íslandi, m.a. í samstarfi
við
fagstofnanir,
sveitarfélög,
atvinnulíf
og
almenning. Verkefnastjóri hefur umsjón með gerð
vöktunaráætlunar, aðgerðaáætlunar og vatnaáætlunar. Verkefnastjóri undirbýr samninga við fagstofnanir og annast eftirfylgni með þeim. Auk þess
tekur verkefnastjóri þátt í alþjóðlegu starfi í tengslum
við stjórn vatnamála.
SÉRFRÆÐINGUR
Helstu verkefni sérfræðingsins lúta að því að koma á
nýju kerfi til að meta vistfræðilegt og efnafræðilegt
ástand ferskvatns og strandsjávar á Íslandi.
Sérfræðingurinn kemur að gerð vatnaáætlunar og
vinnur náið með fagstofnunum, sveitarfélögum og
atvinnulífi. Sérfræðingurinn tekur auk þess þátt í
alþjóðlegu starfi þar að lútandi.
Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu
verkefni og hæfniskröfur til starfanna er að finna á
starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017.
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á
netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Marta Jónsson
auglýsir eftir starfsfólki
í eftirfarandi stöður

Afgreiðslustarf í verslun

Verslunarstjóri í 100% stöðu

vinnutími er 10-18 virka daga og 2 laugardagar í mánuði

Óskum að ráða sölumann til afreiðslustarfa í verslunum okkar í Kringlunni og á Stórhöfða 25.

Afgreiðslustarf í 50% stöðu

Vinnutími er 14-18 virka daga og önnur hver helgi
( laugardagur 11-17 og sunnudagur 13-17)

Starfssvið
• Kynna og selja vörur í verslun
• Vöruframsetning
• Vörumóttaka
• Halda verslun snyrtilegri
• Önnur tilfallandi störf

Helgarstarfsmaður

Vinnutími er önnur hver helgi laugardagur 11-17
og sunnudagur 13-17
Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum æskileg. Vera þjónustulundaður,
ábyrgðarfullur, stundvís og frábær í mannlegum
samskiptum.

Eiginleikar og hæfniskröfur
• Lögð er áhersla á þjónustulund, áreiðanleika og snerpu.
• Starfsmaður búi yfir jákvæðu viðhorfi, lipurð í samskiptum og stundvísi.
• Almenn hreysti, hreint sakavottorð og reglusemi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri í starfi.

Við hvetjum karlmenn jafns sem kvenmenn til að sækja um.
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á :
martajonsson.rk@gmail.com merk ATVINNA

Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki í spennandi verslun, þar sem lögð er áhersla á heilsu, lífsgæði og virkan lífstíl,
sendi umsókn fyrir 20. febrúar með starfsferilsskrá og mynd á atvinna@eirberg.is merkt Verslunarstarf. Athugið að um er að ræða fullt
starf og hlutastörf.
Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki þar sem starfa um 30 manns,
þar af heilbrigðismenntað fagfólk. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði,
auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Ferðaskrifstofan Ferðakompaníið ehf.
auglýsir:
Við leitum að manneskju í fullt starf í bókunar- og úrvinnsludeild.
Um er að ræða framtíðarstarf sem losnar fljótlega og því þyrfti
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Í starfinu felst móttaka
pantana og utanumhald með einstaklingsbókunum. Nauðsynlegt
er að búa yfir þjónustulipurð, tölvukunnáttu, skipulags- og samvinnuhæfileikum. Krafist er góðrar hollenskukunnáttu.
Ferðakompaníið er 17 ára fjölþjóðlegt fyrirtæki. Þar vinna um 27
starfsmenn sem koma víðsvegar að úr heiminum. Helstu samstarfsaðilar okkar erlendis eru í Frakklandi en undanfarin ár hafa
viðskipti við Holland og Belgíu stórlega aukist.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir sendist til: Ferðakompanísins ehf – Fiskislóð 18-20,
101 Reykjavík og/eða á netfang info@ferdakompaniid.com
http://www.destination-islande.com/
http://www.iceland-like-a-local.com/

> Viltu vera með í kröftugu liði?

RAFVIRKJAR &
RAFEINDAVIRKJAR
ÓSKAST
VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA
OG RAFEINDAVIRKJA
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

ENNEMM / SÍA / NM80008

Samskip óska eftir að ráða
viðskiptastjóra í útflutningsdeild
Starfssvið
• Sala og kynning á þjónustu útflutningsdeildar
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðs- og samningagerð
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila
• Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Þekking á sölustarfi
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti
Eiginleikar
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Kappsemi og metnaður til að ná árangri
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og eiginleika.
Sótt er um starfið á vef Samskipa, samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.

UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ
arvirkinn@arvirkinn.is
Árvirkinn
Eyravegi 32 | S: 480 1160 | arvirkinn.is | arvirkinn@arvirkinn.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Kvaran forstöðumaður útflutningsdeildar, gunnar.kvaran@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.
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BIRTINGARÁÐGJAFAR
Á BETRI STOFU

Velferðarsvið

Hefur þú góða þekkingu á markaðsfræðum?
Hefur þú menntun og reynslu af vinnu við nýmiðla og aðra miðla?

Styrkt búseta og sérhæfður stuðningur

Við leitum að öflugu fólki til að vinna við framúrskarandi
birtingaráðgjöf; að skemmtilegum starfsfélögum með góðan skilning
á tölfræði, markahópagreiningu og þekkingu á helstu forritum þar

Starfsmenn með háskólamenntun óskast til starfa til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni. Þjónustumiðstöð
Laugardals og Háaleitis vinnur að því að því að setja upp styrkta búsetu og sérhæfðan stuðning fyrir einstaklinga með
fjölþættan vanda. Starfið felur í sér að veita einstaklingum stuðning í daglegu lífi og taka þátt í tómstundum og starfi
með viðkomandi. Starfsmenn vinna í teymi og samstarf er við Landspítala háskólasjúkrahús. Unnið er á vöktum og um
sólarhringsþjónustu er að ræða. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök, hagsmunaaðila og stofnanir í hverfunum. Unnið er á grundvelli
þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur til sjálfshjálpar og
félagslegrar virkni
• Aðstoð og leiðbeiningar við athafnir daglegs lífs
• Vinna að eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana
• Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur og
aðra hagsmunaaðila
• Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri uppbyggingu

Menntunar og hæfniskröfur
• Menntun á sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda
• Þekking og/eða reynsla í starfi með einstaklingum með
skerðingar og/eða vímuefnavanda
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 eða með því að senda fyrirspurnir á katrin.
harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf eða með
því að senda tölvupóst með umsókn og ferilskrá á Katrínu Hörpu Ásgeirsdóttur á netfangið: katrin.harpa.asgeirsdottir@
reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk.

að lútandi. Hafðu samband sem fyrst því við göngum hratt frá málum.
Þarf að geta hafið störf mjög fljótlega.
Umsóknarfrestur til 18. febrúar.
Netfangið er: atvinna@bestun.is
bankastræti 9

562 2700

101 reykjavík

www.bestun.is

Ferðaskrifstofan Ferðakompaníið ehf.
auglýsir:
Við leitum að manneskju í fullt starf í bókunar- og úrvinnsludeild.
Um er að ræða framtíðarstarf sem losnar fljótlega og því þyrfti
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Í starfinu felst móttaka
pantana og utanumhald með einstaklingsbókunum. Nauðsynlegt
er að búa yfir þjónustulipurð, tölvukunnáttu, skipulags- og samvinnuhæfileikum. Krafist er góðrar hollenskukunnáttu.
Ferðakompaníið er 17 ára fjölþjóðlegt fyrirtæki. Þar vinna um 27
starfsmenn sem koma víðsvegar að úr heiminum. Helstu samstarfsaðilar okkar erlendis eru í Frakklandi en undanfarin ár hafa
viðskipti við Holland og Belgíu stórlega aukist.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Umsóknir sendist til: Ferðakompanísins ehf – Fiskislóð 18-20,
101 Reykjavík og/eða á netfang info@ferdakompaniid.com
http://www.destination-islande.com/
http://www.iceland-like-a-local.com/

Icepharma leitar að viðskiptastjóra
(Field Brand Manager) fyrir Pfizer
Starfssvið:
• Kynning og sala á lyfjum
• Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
• Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra, sem og innleiðing
og eftirfylgni
• Verkefnastýring og þátttaka í útboðum í samstarfi við Pfizer
• Markaðsgreining og áætlanagerð
• Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
• Samskipti við Pfizer í Danmörku

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda (t.d. lyfjafræði,
hjúkrunarfræði, líffræði)
• Reynsla af markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara
eða lyfja
• Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður
og tillögur
• Áhugi og vilji til að vinna í spennandi og þverfaglegu teymi bæði á
Íslandi og í samstarfi við Pfizer í Danmörku
• Fagmennska og frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli
er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma (bessi@icepharma.is eða 821 8008).
Umsóknir óskast sendar fyrir 20. febrúar á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Pfizer“. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. Markmið
fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur markaðsleyfi fyrir u.þ.b.
80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%.
Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa
90 manns með víðtæka menntun og þekkingu við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Icepharma leggur metnað sinn í að vera
fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Icepharma

•

Lynghálsi 13

•

110 Reykjavík

•

Sími 540 8000

•

icepharma.is
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Arkitekt - byggingafræðingur - tækniteiknari
THG arkitektar ehf. leita eftir starfsfólki í hönnunar- og teiknivinnu.
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög,
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.
Kostur er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, hafi frumkvæði og metnað til að takast á við krefjandi
verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvægt.
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu hönnunarforritum, þar með talið AutoCad og Revit.
Sérstaklega er verið að sækjast eftir aðilum sem eru vel að sér í almennri hönnun, gerð sérteikninga og
verklýsinga.
Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum.
Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 1. Mars 2017.
Öllum fyrirspurnum verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Upplýsingar um THG arkitekta - www.thg.is

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Velferðarsvið

Ísfiskur ehf. óskar eftir fólki í vinnu

Fiskvinnsla í fremstu röð.
Vel tækjum búið og tæknivætt fyrirtæki.
Fyrirtækið óskar eftir vönu fólki í fiskvinnslu í Kópavogi.
Mikil vinna framundan.
Áhugasamir hafi samband með tölvupósti albert@isfiskur.is

Spennandi og nýtt úrræði á droplaugarStöðum
droplaugarStaðir hjúkrunarheimili óSkar eftir að ráða teymiSStjóra hjúkrunar, hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliða og StarfSfólk í umönnun í
nýtt úrræði. um er að ræða þrjú Sérhæfð hjúkrunarrými fyrir einStaklinga með miklar hjúkrunar- og umönnunarþarfir. miðað er við að
tvö rýmanna verði fyrir einStaklinga Sem metnir hafa verið í þörf fyrir langtímadvöl í hjúkrunarrými og að þriðja rýmið verði nýtt fyrir
einStaklinga í tímabundna dvöl/hvíldarinnlögn.

um er að ræða uppbyggingu á nýrri þjónuStu í Sérhæfðum húSakynnum Sem tekur mið af

einStaklingSmiðari þjónuStu Sem veitt er af ábyrgð, virðingu og fagmennSku.

Teymisstjóri

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með og fagleg ábyrgð á hjúkrunarþjónustu íbúa
• Skipuleggur, stýrir daglegu starfi og hefur umsjón með
starfsfólki
• Skipuleggur og gerir hjúkrunaráætlun og sér um að henni
sé framfylgt
• Ber ábyrgð á að gerð sé upplýsingasöfnun og mat á
hjúkrunarþörf fyrir íbúa
• Sinnir almennum hjúkrunarstörfum samkvæmt hjúkrunaráætlun íbúa
• Skráning í Sögu og Rai gagnagrunna
Hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
• Mikil reynsla af hjúkrun
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Faglegur metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Íslenskukunnátta

Sjúkraliði

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn störf sjúkraliða
• Umönnun og hjúkrun heimilisfólks
• Veita heimilisfólki persónulega aðstoð og stuðning við
athafnir daglegs lífs
Hæfniskröfur
• Sjúkraliði með íslenskt starfsleyfi
• Reynsla af hjúkrun og umönnun æskileg
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskukunnátta
Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi
• Tækifæri til að taka þátt í þróun hjúkrunar.
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

Hjúkrunarfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipulagning hjúkrunar og almenn hjúkrunarstörf
• Gerð meðferðaráætlana
• Skráning í Sögu kerfi
• Skráning í Rai gagnagrunn
• Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila
Hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af hjúkrun æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskukunnátta

Starfsmaður við umönnun
Helstu verkefni og ábyrgð
• Sinna aðhlynningu og umönnun einstaklinga
• Veita persónulega aðstoð og stuðning við athafnir
daglegs lífs
Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta æskileg
• Lágmarksaldur 18 ára
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Félags íslenskrar hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélags
Íslands og Eflingar stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Ólafsdóttir
forstöðumaður í síma 414-9500 eða með því að senda fyrirspurnir á ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 26. febrúar

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

SUMARAFLEYSINGAR 2017
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) óskar eftir starfsfólki í
sumarafleysingar á starfsstöðvum stofnunarinnar á Blönduósi,
Sauðárkróki, Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri, Húsavík og Norðurþingi.
Um er að ræða hjúkrunarfræðinga/nema, ljósmæður, geislafræðinga, lífeindafræðinga, sjúkraliða/nema, aðstoðarfólk í umönnun,
móttökuritara, læknaritara og önnur störf s.s. í eldhúsi, ræstingu og
þvottahúsi. Störfin eru á heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviðum
HSN. Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef stofnunarinnar
www.hsn.is.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, skipulögð vinnubrögð,
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum
eru skilyrði. Íslenskukunnátta áskilin. Ekki er unnt að ráða fólk
yngra en 18 ára.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSN.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2017.
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSN með því að fylla út
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsn.is, undir flipanum Laus störf hjá HSN eða á www.starfatorg.is Eldri umsóknir
óskast endurnýjaðar.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna
umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind skilyrði.
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSN.
Nánari upplýsingar veita:
Lára Bettý Harðardóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Dalvík,
lara.betty.hardardottir@hsn.is og s. 466 1500
Anna Gilsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Fjallabyggð,
anna.gilsdottir@hsn.is og s. 460 2172
Sigríður Jónsdóttir, yfirhj.fr. Húsavík, Norðurþingi og Reykjahlíð,
sigridur.jonsdottir@hsn.is og s. 464 0500
Ásdís H. Arinbjarnardóttir, yfirhj.fr. Blönduósi og Skagaströnd,
asdis.arinbjarnardottir@hsn.is og s. 455 4100
Herdís Klausen, yfirhj.fr. Sauðárkróki,
herdis.klausen@hsn.is og s. 455 4011
Hafnarbraut 27
Þórdís Rósa Sigurðardóttir, yfirhj.fr. Akureyri
Grenivík,
200ogKópavogur
thordis.rosa.sigurdardottir@hsn.is og s. 460 4652 Iceland
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar,
gudny.fridriksdottir@hsn.is og s. 464 0500 Tel: 554 4680
Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri,
Fax: 554 6715
thorhallur.hardarson@hsn.is og s. 460 4672

Kt. 6311901039
HSN starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði.
Stofnunin þjónar rúmlega 35.000 íbúum frá Blönduósi í vestri til Þórshafnar í
austri. Starfseiningar HSN eru 18 talsins.
HSN vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri
samvinnu

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

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

www.capacent.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting fyrir Frístundamiðstöðina Kringlumýri
EES útboð nr. 13860.

Útboð HVO – 31

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

72,5 kV rofabúnaður
Búnaður og uppsetning

Innkaupadeild

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðsgögnum HVO-31 sem bera heitið 75,2 kV rofabúnaður.
Óskað er eftir 72,5 kV inni rofabúnað ásamt uppsetningu
fyrir nýtt innitengivirki á Hvolsvelli. Um er að ræða fjóra
rofareiti með stjórn- og varnarbúnaði.

ÚTBOÐ

Uppsetning búnaðar á að hefjast í janúar 2018.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Delta e-sourcing, frá og með 15.02 næstkomandi, sjá nánari upplýsingar
á www.utbodsvefur.is.

Ofanflóðavarnir á Ísafirði
Aurvarnargarður
Ríkiskaup ofan
fyrir Hjallavegar,
hönd
áfangi 2
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14, 16.mars 2017.
Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Þjóðleikhússins
óska eftir tilboðum
ÚTBOÐ NR. 20498
í eftirfarandi ljósbúnað:
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar og Ofanflóðasjóðs,
ONV 2014/04 / 26.06.2014

Útboð
Útboð
ONVK-2017-01/
05.01.2017
ONV 2014/04 / 26.06.2014

Útboð GF2 – 01
Grundarfjarðarlína 2
66 kV jarðstrengur
Jarðvinna og lagning

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðsgögnum GF2-01 sem bera heitið Grundarfjarðarlína 2, 66 kV
jarðstrengur, jarðvinna og lagning.
Verkið felst í jarðvinnu og útdrætti á um 26,3 km löngum 66
kV jarðstreng, sem samanstendur af þremur einleiðurum,
frá nýju tengivirki við Grundarfjörð að núverandi tengivirki
við Ólafsvík. Leggja skal ljósleiðara með jarðstrengnum og
einnig 19 kV jarðstreng RARIK á hluta leiðarinnar.
Helstu áætluðu magntölur eru:
• Slóðagerð
• Losun klappar, metrar í skurði
• Gröftur, söndun og fylling í skurð
• Útdráttur 66 kV strengs og ljósleiðara
í skurð og í rör
• Útdráttur 19 kV strengs í skurð
• Frágangur yfirborðs

18 km
6 km
26 km

Borun á Hengilssvæðinu
Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í borun á allt
að 10 háhitaborholum á Hengilssvæðinu (Hellisheiði og
Nesjavöllum) samkvæmt útboðsgögnum nr. ONVK-2017-01.
Verkið felst í borun á 1500-3000 m djúpum
háhitaborholum og niðurrennslisholum. Holur geta þó
orðið allt að 3500 m djúpar ef aðstæður leyfa. Áætlað er
að bora á árunum 2017-2019. Holurnar eru annars vegar
lóðréttar með 8 ½“ og 12 ¼“ vinnsluhluta og hins vegar
stefnuboraðar með 8 ½“ og 12 ¼“ vinnsluhluta, sem nánar
er lýst í útboðsgögnum.
Verkið er tvískipt;
LOT-1 sem felur í sér borun á 7 holum. Verklok eru
áætluð 31.12.2018. Minnst þremur holum skal lokið fyrir
31.12.2017.

Mikið er um þveranir á lagnaleiðinni, þar með talið á ám,
lækjum, vegum, skurðum, girðingum og ýmsum lögnum.
Lagnaleiðin liggur m.a. um Búlandshöfða sem er krefjandi
svæði.

LOT-2 (valkvætt fyrir verkkaupa) sem felur í sér borun á 3
holum. Verklok eru áætluð 31.12.2019.

Verklok fyrir utan yfirborðsfrágang skulu vera eigi síðar en
15. nóvember 2017. Yfirborðsfrágangi og þar með verkinu í
heild skal lokið eigi síðar en 30. júní 2018.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef: https://www.
or.is/fjarmal/utbod.

Mögulega verða boraðar fimm holur til viðbótar á árunum
2019/2020. Valkvætt fyrir báða aðila.

Tilboðum skal skila til Orku náttúrunnar ohf., Bæjarhálsi
1, fyrir klukkan 09:00 fimmtudaginn 30. mars 2017 þar
sem þau verða opnuð kl. 11:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14, 14. mars 2017.
Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

hans. Þó á enn eftir að gera stóran hluta af farveginum í nyrðri
hlutanum. Í verkinu felst einnig að leggja um 570 m langan vegslóða
Samið
verður við einn aðila um viðskipti þessi.
eftir botni flóðafarvegar og meðfram vegslóðanum skal gera lækjarfarveg. Jafnframt lagning um 170 m af göngustígum sem eftir er að
Nánari
upplýsingar
finna í útboðsgögnum,
sem verða
leggja, mótun
skeringamá
flóðmegin
við garða og frágangur.
aðgengileg
vef Ríkiskaupa
),
Jafna skal ölláröskuð
svæði og sá( www.rikiskaup.is
í þau.

miðvikudaginn 18. nóvember nk.

Aurvarnargarðurinn gegnir því hlutverki að stöðva grjót og verður
um 5 m á hæð þ.e. frá botni í flóðafarvegi og upp á topp garðs.
Tilboðum
skal
til Ríkiskaupa,
7c, 105 í
Garðurinn er
1,5skila
m breiður
í toppinn ogBorgartúni
breidd flóðafarvegar
Reykjavík
þar4sem
þau verða
22. desember
botninn er um
m. Garðfláar
eru opnuð
1:1,5 fjallsmegin
en 1:2 2015,
kl.
14.00 að viðstöddum
bjóðendum
sem
þess óska.
bæjarmegin.
Skeringarflái íþeim
flóðafarvegi
er 1:1,5.
Í garðinn
þarf
nú um 7 þús. m3 efnis. Magnið sem kemur upp úr farveginum
er hins vegar um 23 þús. m3. Umframefni skal ekið á tipp í
Grænagarðsnámu
vegslóða
ofan varnargarða sem þegar hafa
Borgartúni 7c, um
105
Reykjavík
verið
byggðir
ofan byggðar á Ísafirði, neðan Gleiðarhjalla.
Sími
530 1400

www.rikiskaup.is
Verkinu
skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. október 2017.

26 km
10 km
140.000 m²

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Delta e-sourcing, frá og með 15.02 næstkomandi, sjá nánari upplýsingar
á www.utbodsvefur.is.

óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við byggingu seinni áfanga

•aurflóðavarnargarðs
Hreyfiljós Spot/Profile
ofan Hjallavegar og nyrsta hluta Urðarvegar á
•Ísafirði.
Hreyfiljós
Wash
Um er
að ræða u.þ.b. 650 m langan aurvarnargarð og
flóðafarveg ofan hans. Í fyrri áfanga, árið 2011, var
•samsvarandi
Fastljós Wash
hluti garðsins
formaður og eru nú um 170 m eftir af gerð
•nyrðri
Upphengjur
fyrir ofangreint

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda á utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
frá og með þriðjudeginum 14. febrúar. Útboðsgögn verða ennfremur
til sýnis hjá Tæknideild Ísafjarðarbæjar. Tilboðin verða opnuð hjá
Ríkiskaupum 7. mars 2017 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

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

TIL LEIGU
fiskverkunarsalur Hjalteyri
Til leigu er 473 m2 fiskverkunarsalur á
Hjalteyri. Lofthæð 6,25m. 36 m2 kaffistofa og
snyrting. Frystir 38 m2. Lofthæð 2.30 m.
Hægt er að hafa sem kæli.
Upplýsingar í síma 8606846.
Hjalteyri er friðsælt og lítið sjávarþorp með rétt um 40 íbúa, staðsett 20 km
norðan Akureyrar. Hafnarastaða er góð. Á Hjalteyri er fyrir köfunarmiðstöð,
trésmíðarverkstæði, kornþurrkun, sútun, vinnustofur listamanna,
Verksmiðjan handhafi Eyrarrósarinar, hvalaskoðun, kaffihús, hótel, ýmis
starfsemi tengd ferðaþjónustu og fleira.

34 | Atvinna |

11. febrúar 2017 LAUGARDAGUR

570 4800
Ellert Bragi Sigurþórsson
lögg.fasteignasali
S. 570-4800
gsm 661-1121

Fasteignasalan Gimli
Grensásvegi 13, 108 RVK
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Fasteignasala
Akureyrar- Sími
| S. 460
Fast.
Fasteignasala
Akureyrar
4605151
5151| Arnar
- ArnarGuðmundsson
GuðmundssonLögg.
Lögg.
Fast.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

SÆVARGARÐAR 2
SELTJARNARNESI
H

Ú
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Glæsilegt og mikið
endurnýjað 174 fm einbýlishús á einni hæð, á
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ KL. 13:00-14:00
góðum stað við ArnarMjög gott einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr,
tanga í Mosfellsbæ.
Í
samtals 230 fm. Falleg stofa með útsýni. Rúmgott
með uphúsinueldhús
eru fjögur
rúmgóð
prunalegri innréttingu og borðkrók. Tvö baðherbergi.
Möguleiki
á að
herbergi og
tvær stórar
vera með fjögur svefnherbergi. Bílskúrinn er
39 fm. Lóðin er
ogtvöfaldur,
bjartar stofur.

Ð

Fosshóll Hótel og ferðaþjónusta

Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða
Svona tækifæri bjóðast bara einu sinni!!!
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins
Höfum
í sölu
einstakt
uppbyggingartækifæri
í íslenskri
er
93fm.fengið
en vegna
þess
hve þakhalli
er mikill er gólffötur
talsvert
ferðaþjónustu,
gistihússins
við Goðafoss
stærri.
Glæsileg rekstur
eign á góðum
stað, ýmis
skipti komaí Bárðardal.
til greina.
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar.

stór og gróin að hluta.
Verð 95 millj.

Opið hús lau 18. feb kl. 14.00 - 16.00

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
Glæsilegt og mikið

S

Suðurlandsbraut
endurnýjað 174 fm52
einSuðurlandsbraut
býlishús
á einni hæð,20
á
108 Reykjavík
Sími
6050
góðum533
stað við
ArnarSími 533 6050
tanga í Mosfellsbæ.
Faxnr.
6055Í
Faxnr.533
533 6055
húsinu eru fjögur rúmgóð
www.hofdi.is
www.hofdi.is
herbergi og tvær stórar
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Drög að matsáætlun eru aðgengileg á heimasíðu
VSÓ Ráðgafar, www.vso.is. Hægt er að senda
ábendingar og athugasemdir um drögin á
netfangið kristin@vso.is. Frestur til að senda inn
ábendingar er til 27. febrúar 2017.

Orlofshús á Akureyri

PI

Í drögum að tillögu er gert ráð fyrir haugsetningu
og flutningi efnis í hlíðar Úlfarsfells frá uppbyggingarsvæðum höfuðborgarsvæðisins. Þá er einnig
fjallað um þá umhverfisþætti sem teknir verða
fyrir í frummatsskýrslu, rannsóknir sem þarf að
gera og fyrirliggjandi gögn sem nýtt verða við
matsvinnuna.

S

O

Reykjavíkurborg kynnir drög að tillögu að
matsáætlun vegna landmótunar fyrir nýjan
kirkjugarð í hlíðum Úlfarsfells. Reykjavíkurborg er
framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af VSÓ Ráðgjöf.

HÚ

Glæsilegt og mikið
endurnýjað 174 fm einbýlishús á einni hæð, á
góðum stað við Arnartanga í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru fjögur rúmgóð
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

S

LANDMÓTUN VEGNA KIRKJUGARÐS
Í HLÍÐUM ÚLFARSFELLS
Drög að tillögu að matsáætlun

IÐ

og bjartar stofur.

Boðahlein 5 - Garðabæ
Raðhús fyrir eldri borgara
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ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Glæsilegt og mikið
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NÝJAR ÍBÚÐIR Á SIGLUFIRÐI/HLÍÐARVEGUR 20, SIGLUFIRÐI
Gunnlaugur Þráinsson, fasteignasali verður á Siglufirði laugardaginn 18.
Febrúar á milli kl. 14 og 16 og kynnir þá valkosti sem í boði eru, verið velkomin.
Sjón er sögu ríkari, komið og sjáið hvað Siglufjörður hefur upp á að bjóða

Gunnlaugur fasteignasali

Ð
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Glæsilegt og mikið
Opið hús í dag laugardag kl. 14-15.
endurnýjað 174 fm einRaðhús á einni hæð, ásamt bílskúr í bílskúrslengju
við Boðahlein 5 í
býlishús á einni hæð, á
Garðabæ (beint á móti Hrafnistu) Húsið er skráð 84,9 fm. og bílskúr
góðum stað við Arnar22 fm. alls skráð 106,9 fm. skv. Þjóðskrá. Verð
kr. 41,9 millj.
tanga í Mosfellsbæ. Í
Uppl. Veitir Runólfur viðsk.fr. lögg.fast. á Höfða
s. 892
húsinu
eru 7798
fjögur rúmgóð
runolfur@hofdi.is
herbergi og tvær stórar

O
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Um er að ræða breytingu vegna Leirvogstungu 47-49
(oddatölur). Einbýlishúsalóðirnar Leivogstungu nr. 47 og 49,
húsgerð E-EB eru sameinaðar í eina fjögurra eininga
raðhúsalóð, nr. 47, 49, 51 og 5,3 húsgerð R-IK.

og bjartar stofur.

Sýslumannshúsið í Stykkishólmi
Glæsilegt hús
ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
Glæsilegt og O
mikið
P
Ð einendurnýjað 174 Ifm
HÚ á
býlishús á einni hæð,
S

S

GRANDAVEGUR 37– 60 ÁRA OG ELDRI
Ú

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. FEB. FRÁ KL 12:30 – 13:00.

Ð
PI

góðum stað við Arnartanga í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru fjögur rúmgóð
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

O

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2, frá 11. febrúar 2017 til og með 25. mars 2017, svo
að þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana
athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar
á slóðinni:
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

844 6447/gunnlaugur@fastborg.is

Leirvogstunga 47-49, tillaga að breytingu
á deiliskipulagi

H

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að
breytingu á deiliskipulagi:

góðum stað við Arnartanga í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru fjögur rúmgóð
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

O

Leirvogstunga 47-49

Ú

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ,
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 25. mars 2017.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Glæsilegt
og mikið
Þetta sögufræga og endurgerða og glæsilega
260 fm hús
er nú til sölu.
endurnýjað
174 fm getur
einEignin er á besta stað í miðbæ Stykkishólms.
Einstakt tækifæri,
býlishús
einni
hentað sem orlofshús ofl. Húsið stendur á stórri
lóð. áVerð
79hæð,
millj. á
góðum stað við ArnarAllar nánari uppl. Veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali,
tanga í Mosfellsbæ. Í
asmundur@hofdi.is, Gsm 895 3000.-

PI

Vorum að fá mjög fallega 254 fm. útsýnisíbúð á 9. hæð í góðu
lyftuhúsi við Grandaveg 47. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni. Eignin
skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, tvær stórar samliggjandi
stofur, borðstofu, nýlega endurnýjað eldhús, þvottahús og tvennar
svalir með glæsilegu útsýni. Sérstæði í bílageymslu auk 30 fm
bílskúrs. Eignin er mjög björt og vel við haldin. Stór samkomusalur er á efstu hæð með eldhúsi og stórum svölum til suðurs og
vesturs. Sameiginleg líkamsræktaraðstaða, sauna og verönd með
heitum potti. Eignin er laus strax. Verð: 77,9 millj.

O

10. febrúar 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

húsinu eru fjögur rúmgóð
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

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

Við tökum vel á móti þér

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

Kristján Baldursson hdl.

Guðbjörg G
Sveinbjörnsdóttir

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

Sölustjóri. Viðskiptafr.
lögg. fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

SIFJARBRUNNUR 10-16

SÖLUS
LAUGA

RDAGIN

KL.13.3

ÝNING

N 11. F

EBRÚA

0 - 14.3

0

R

Glæsilegt uppsteypt tveggja hæða raðhús
með innbyggðum bílskúr á frábærum stað
við Sifjarbrunn 10-16.
Um er að ræða fjögur raðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og tilbúin til innréttinga að innan.
Húsin skilast klædd að utan með ísettum gluggum, gleri, útidyrahurðum og bílskúrshurð.
Gólf eru flotuð og hitalögn í gólfum tilbúin til notkunar. Veggir eru grunnaðir og tilbúnir
fyrir málningu. Lóð er grófjöfnuð með sorpgeymslu. Þak er fullbúið. Húsin eru staðsett í
Úlfarsfelli. Stutt í helstu stofnleiðir út úr borginni.
Sifjarbrunnur 10

55,9 millj.

Sifjarbrunnur 12

63,5 millj.

Sifjarbrunnur 14

63,5 millj.

Sifjarbrunnur 16

65,5 millj.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G

Einar P. Pálsson

fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

S: 857-8392

löggiltur fasteigna-,

Sveinbjörnsdóttir
trausti.is
546 5050
fyrirtækja- og skipasali
• s.Viðskiptafr.
Lögfræðingur
- löggiltur
Sölustjóri.

Kristján
Guðbjörg
Matthíasdóttir.
Baldursson

Sölufulltrúi.
Er
hdl.hdl.
löggiltur
fasteigna-,
í námi til löggildingar
fyrirtækjaog skipasali,
fasteignafyrirtækja- og
löggiltur
leigumiðlari.
skipasölu.
S: 899-3984

Knútur
Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir
Bjarnason

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

Bergþóra
Heiða
Jóhanna Guðrún
Magnúsdóttir
Guðmundsdóttir

Sölufulltrúi. Löfæðingur.
lögfræðingur
Er í námi til löggildingar
löggiltur
fasteigna-,
fasteigna-fyrirtækja
og
fyrirtækjaog skipasali
skipasölu.
S: 845-6305

Rúnar
Þór
Bára
Daníelsdóttir

Skrifstofustjóri
Árnason
693-1837
sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

Smári
Gylfi
Jens Gylfason

hdl.,Jónsson
löggiltur fasteigna-,
sölufulltrúi
fyrirtækjaog skipasali.
Sími: 822-5124

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

Guðbjörg
G.
HÁKON
GUÐMUNDSSON

Sveinbjörnsdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
Sími:sölufulltrúi
861-9240

Finnbogi
Hilmarsson

Brynjólfur
Snorrason

lögg. fasteignasali

s: 896-2953

Bauganes 29 - fallegt einbýli
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Orlofshús á Akureyri

Fosshóll Hótel og ferðaþjónusta

Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða
Svona tækifæri bjóðast bara einu sinni!!!
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins
Höfum
fengið
í sölu
einstakt
uppbyggingartækifæri
í íslenskri
er 93fm. en vegna
þess
hve þakhalli
er mikill er gólffötur
talsvert
ferðaþjónustu,
gistihússins
við Goðafoss
stærri.
Glæsileg rekstur
eign á góðum
stað, ýmis
skipti komaí Bárðardal.
til greina.
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar.
Fasteignasala
Akureyrar- Sími
| S. 460
Fast.
Fasteignasala
Akureyrar
4605151
5151| Arnar
- ArnarGuðmundsson
GuðmundssonLögg.
Lögg.
Fast.

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 16 – 17.

Fallegt einbýli á þremur hæðum, með auka íbúð í kjallara og sérstæðum bílskúr.
Rúmgott anddyri, stór og björt falleg stofa, fimm góð herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús í kjallara, þrjár
geymslur og auk sér íbúðar í kjallara. Eigninni fylgir fallegur garður og stór sólpallur með heitum potti.
Einstök eign á frábærum stað. Verð: 84,9 millj.
Frekari upplýsingar veitir Brynjólfur, brynjolfur@heimili.is

Ábendingahnappinn
má 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
Grensásveg
finna á www.barnaheill.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Ábendingahnappinn má
Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is

finna á www.barnaheill.is

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

Þorlákur Ómar Einarsson
LÖ G G I LTU R FA STEI G N A SA LI

SPÁNN - ÞAR SEM SÓLIN SKÍN ALLT ÁRIÐ - VERÐ FRÁ 20,7 M

GLÆNÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐJARÐARHAFSSTÍL Mikið úrval af góðum eignum á Spáni, íbúðir,
raðhús og einbýlishús. Nýjar eignir og eignir
Stórglæsilegar, bjartar og vel hannaðar íbúðir í endursölu.
í vönduðum fjórbýlishúsum í Dona Pepa, um
30 mín akstur suður af Alicante. Sameiginleg Íslenskir löggiltir fasteignasalar sjá um allt
sundlaug í lokuðum garði.
kaupferlið og aðstoða við að skipuleggja
skoðunarferðir og sýna eignirnar.
Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi, góð stofa,
eldhús opið við borðstofu. Hægt að velja um ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR
íbúðir á neðri hæð með lokuðum sérgarði eða Áralöng reynsla af sölu fasteigna á Spáni.
penthouseíbúðir á efri hæð með góðum svölum
út frá stofu og stórum þaksvölum. Traustur
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:
byggingaraðili með áratuga reynslu.
Stutt í golf, á ströndina og La Zenia Boulevard
verslunarmiðstöðina. Úrval veitingastaða og
verslana í nágrenninu.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali

GSM: 893-2495
adalheidur@stakfell.is

G RU N N U R AÐ GÓ ÐU LÍ FI

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

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Íbúð með stæði í bílageymslu

LAUS FLJÓTLEGA

Selvað 1

110 Reykjavík

Útsýnisíbúð

2-3 herbergi

37.500.000
Opið hús

87 fm

Stæði í bílskýli

Björt og falleg íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftuhúsi
Vilborg fasteignasali

853 7030

Baugakór 5
Íbúð

lau. 11. feb. 14.00-14.30.

Kópavogur
3 herbergi

40.900.000
Opið hús

sun. 12. feb. kl. 16-16.30

Opið hús

97 fm

Íbúðin er vel skipulög

Björt og falleg íbúð á 2.hæð í lyftu húsi.
Þóra fasteignasali

777 2882

mið. 15. feb. kl. 17.30-18.00

Mántún 9 - íbúðir
Tröllaborgir 9 - endaraðhús
Raðhús

5-6 herbergi

63.900.000
Opið hús

Grafarvogur

167 fm

Mikil lofthæð

Stórglæsilegt endaraðhús á stórri lóð
Þóra fasteignasali

777 2882

Íbúð

38.900.000

3 herbergi

Íbúð

113 Reykjavík
109,7 fm

Fullbúinn bílskúr

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Vesturbær Reykjavíkur
3-4 herbergi

44.900.000
Opið hús

lau. 11. feb. kl 15:00-15:30

Þorláksgeisli 45

Fálkagata 5

100 fm

Aukaherbergi í risi

Góð íbúð á efstuhæð í litlu fjölbýlishúsi
Þóra fasteignasali

777 2882

Stórholt 47
Sérhæð

42.600.000

105 Reykjavík
4 herbergi

Fjölbýlishús

107,6 fm

Stutt í miðbæinn

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

3 herbergi

Verð frá 56m

Opið hús

þri. 14. feb. kl 17:30-18:00

Reykjavík

Til sölu glæsilegar 3ja herb íbúðir við Mánatún 9 í Reykjavík.
Íbúðirnar eru allar 3ja með einu til tveimur stæðum í bílskýli.
Verð frá 56 m.
130-140 fm

Laus strax

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð
Brandur fasteignasali

897 1401

mán. 13. feb. kl 17.30-18.00

Skerjabraut 1 - íbúð 0101
Íbúð

69.900.000

5 herbergi

Seltjarnarnes
137 fm

2 baðherbergi

Stórglæsileg íbúð með 4 svefnherbergjum
Þóra fasteignasali

777 2882

Skipti óskast á stærri eign í 107 eða 170

Rofabær 27 - íbúð 102
Íbúð

28.500.000

2 herbergi

110 Reykjavík
60 fm

Vinsælt hverfi

Góð íbúð á jarðhæð með verönd
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Fossagata 8
Einbýlishús

Tilboð

101 Reykjavík
Einstakt einbýlishús á þessu vinsæla stað
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Skerjabraut 1
Íbúð

61.900.000

170 Seljtarnarnes
4 herbergi

110 fm

Íbúð með sérinngangi

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Fjárfestingartækifæri

Miklir möguleikar
Til sölu 7.430 fm fasteignasafn í
fullri útleigu ásamt byggingarrétti
á um 5.500 fm, skv. núgildandi
deiliskipulagi.

· Fasteignir í hjarta Kópavogs ásamt byggingarrétti
skv. nýju deiliskipulagi Kópavogsbæjar.
· Fasteignirnar sem um ræðir eru Nýbýlavegur 4,
Nýbýlavegur 6 og Nýbýlavegur 8 og eru samtals 7.430
fermetrar, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum þ.m.t.
byggingarrétti í nýju deiliskipulagi.
· Byggingarrétturinn telur um 4.500 fermetra af
íbúðarhúsnæði og 1.000 fermetra af atvinnuhúsnæði.
· Núverandi fasteignir eru í útleigu og í dag eru tekjur
af þeim um 133 m.kr. á ári.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

kjartan@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

824 9093

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

GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

Skógarvegur 12-14, 103 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. FEB KL 13-14

Fjölbýlishús
Herbergi: 3-4
Stærðir: 117-161 m2

Verð frá: 61,8 millj

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Sigurður
Fasteignasali

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við
Skógarveg. Vandaðar innréttingar. Hiti í gólfum.
Borðaplata er með 20 mm qarts steini í ljósum lit.
Spanhelluborð og blástursofn. Tvö baðherbergi
eru í flestum íbúðunum. Þvottahús og baðherbergi
verða með flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan
gólfefni. Stæði í bílageymslu.
Upplýsingar: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

12. feb 17:15 – 18:00

12. feb 16:00 – 16:30

Rauðalækur 25

Bólstaðarhlíð 44

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 102,5 fm

105 REYKJAVÍK
FJÓRBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 67 fm

Björt og hlýleg íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Eldhús með hvítum innréttingum. Sjónvarpshol. Fallegt eikarparket. Þrjú svefnherbergi með fataskápum í öllum herbergjum.
Heyrumst

Heyrumst

43.900.000

Albert 821 0626

3

Sölufulltrúi

12. feb 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS

12. feb 14:00 – 18:00

Norðurbrú 1

Vesturbyggð 4

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 103 fm

HERB:

33.900.000

Venni 699 7372

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Fín íbúð á 3. hæð. Viðhaldsframkv. eru hafnar á
blokkinni og stendur seljandi straum af kostnaði
vegna þeirra. Allir gluggar og svalir snúa að
bakgarðinum. Íbúðin getur verið laus 1. júlí.

801 SELFOSS
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 115 fm

Mjög falleg og björt þriggja herbergja rúmgóð
íbúð með bílastæði í bílakjallara.
Eikarinnréttingar, hurðir og skápar. Stórir
gólfsíðir gluggar.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

EINBÝLI

HERB:

3

Einkar fallegt einbýlishús í einni fallegustu sveit
landsins. Eignin stendur á 1.673 fm. lóð og
hentar vel sem heimili eða frístundahús. Fallegt
hús með útsýni til Heklu og út á Vörðufellið.
Heyrumst

42.900.000

34.800.000

Venni 699 7372

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

12. feb 14:00 – 14:30

Kerhraun 37
801 SELFOSS
STÆRÐ: 114,6 fm

HEILSÁRSHÚS HERB:

4

Stórglæsilegt hús í Grímsnes- Grafningshreppi.
Húsið er skráð 114,6 fm ásamt 12 fm. gestahúsi
sem nýtt er sem geymsla í dag. Húsið stendur á
6.280 fm eignarlóð með fallegu útsýni.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

44.900.000

Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

Grenimelur 2
107 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 153,4 fm

SÉRHÆÐ

HERB:

5

LIND FASTEIGNASALA KYNNIR:
Mjög fallega og vel skipulagða fjögurra
herbergja sérhæð ásamt tveggja hæða bílskúr
sem innréttaður er sem íbúð við Grenimel 2 í
Rvík. Bílskúrinn er á tveimur hæðum og er efri
hæðin innréttuð sem íbúð. Neðri hæð bílskúrs
er ekki inn í fermetrum eignar.
Þak var einangrað og skipt um járn á þaki.
Nýlegt rafmagnstafla í sameign. Skólp fóðrað.

Fróðaþing 48
203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 211,7 fm

EINBÝLI

HERB:

4

Einstaklega vandað og velfrágengið einbýlishús
á einni hæð á frábærum útsýnis og
útivistarstað. Húsið er innst í botlanga.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

89.900.000

Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

69.900.000

TIL SÖLU HÓTEL BJARKALUNDUR
200 km frá Reykjavík

Nánari upplýsingar
Karl Jónsson
Sími 896 2822

- í fögru og stórbrotnu umhverfi á sunnanverðum Vestfjörðum

HÓTEL

19 tveggja til þriggja manna herbergi,
stór veitingasalur/veislusalur,
veitingasala, setustofa, bar, sjoppa,
verslun, salernisaðstaða fyrir
ferðafólk, fullbúið eldhús með öllum
búnaði.

6 SMÁHÝSI

6 fullbúin 20 m2. smáhýsi.

BJARKALUNDUR

ÞJÓNUSTUSKÁLI OG
TJALDSVÆÐI

Salernis-,eldunar og sturtuaðstaða.
Góð aðstaða fyrir tjaldgesti, hjólhýsi
og húsbýla. Heitt og kalt vatn.
Rafmagnsinnstungur á tjaldstæði.
Leiktæki fyrir börn.

Til sölu Hótel Bjarkalundur og tilheyrandi eignir ásamt 58,5 hektara jörð á einum
fallegasta stað landsins, margar náttúruperlur eru í nánasta umhverfi.
Fasteignir á landareigninni eru alls 9 talsins, samtals 1.015 fm. og skiptast í hótel,
þjónustumiðstöð, 6 smáhýsi og starfsmannahús.
Samtals gistirými er fyrir yfir 50 manns og miklir stækkunarmöguleikar.
Hótelið býður uppá fjölbreytta möguleika. Stórt bílaplan er við hótelið til að taka á móti
stórum rútum. Hótel Bjarkalundur stendur við þjóðveginn aðeins 200 km. frá Reykjavík.
N1 rekur bensínstöð á staðnum.

VEIÐI

Berufjarðarvatn sem er ca. 15 hektarar
er inn á landareigninni. Góð veiði í
vatninu og aðstaða fyrir báta.

STÓR JÖRÐ

Landareignin er samtals 58,5 hektarar,
þar af er Berufjarðarvatn 15. hektarar.
Mikið og fjölbreytt fuglalíf er við
vatnið.
Jörðin er mjög falleg og gróðursæl
með miklu landslagi.
Margar fallegar gönguleiðir.

Via pj6dveg 1 / vestur / nordur

Hér er um að ræða einstakan og verðmætan möguleika fyrir réttan aðila.

I

Veitingarekstur- H6telrekstur- Ferdapj6nusta

Einstakt t�kif�ri

f ferdapj6nustu f Borgarnesi
• Margvislegir rekstrarmoguleikar
• Fjolnota rymi til langtimaleigu
• H6telrekstur mea yfir SO herbergi
• Eignarhlutir til solu

Borgarland ehf. er a5 hefja leit a5 mogulegum samstarfsa5ilum um uppbyggingu og fjarfestingu
f glaesilegu husnae5i vi5 Digranesbraut 4, a besta sta5 vi5 Borgarfjar5arbrunna vi5 Borgarnes.
Husnae5i5 er aetla5 til reksturs a fer5atengdri pj6nustu s.s. veitingarekstri, h6telrekstri,
fer5apj6nustu, verslun o.p.h.
Uppbygging fer&al>j6nustu a Vesturlandi eykst hro&um skrefum, en aaetla& er aa

Finnbogi Hilmarsson

fer&al>j6nusta a svae&inu eigi eftir aa aukast til muna a allra naestu arum.

lögg. fasteignasali
895-1098 / 530-6501
finnbogi@heimili.is
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