smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

eTactica þróar og markaðssetur vél- og hugbúnað sem hjálpar fyrirtækjum að fylgjast með eigin
rafmagnsnotkun. Lausnir eTactica auðvelda viðskiptavinum að lækka rafmagnskostnað, auka
rekstraröryggi og sporna við útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Félagið markaðssetur vörur sínar
einkum í nokkrum Evrópulöndum í samstarfi við erlenda samstarfsaðila.

eTactica leitar að öflugum
fjármálastjóra í 50% starf
eTactica leitar nú að öflugum liðsmanni til að styðja við vöxt félagsins og uppbyggingu.
Fjármálastjóri heyrir beint undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn félagsins.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í samskiptum og metnaður

Yfirumsjón með bókhaldi, launum og skattamálum
Ábyrgð á greiðslum og innheimtum
Gerð uppgjöra, ársreiknings og skattaframtals
Gerð fjárhagsáætlana og greiðsluáætlana
Fjármögnun og samskipti við viðskiptabanka og fjárfesta
Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Við óskum eftir fjölhæfum
og skipulögðum verkefnastjóra
á Þjórsársvæði
Í starfinu felst umsjón og eftirlit með vegakerfi og mannvirkjum, stíflum
og veitum Landsvirkjunar á Þjórsársvæði. Verkefnastjóri hefur jafnframt
eftirlit með gagnakerfi og gagnaúrvinnslu og sinnir skýrslugerð. Auk þess
aðstoðar viðkomandi við umhverfisrannsóknir og vinnur við vatnamælingar. Starfsstöð verkefnastjóra er í Búrfellsstöð þar sem margvíslegu
viðhaldi er sinnt sem tengist rekstri Þjórsársvæðis. Verkefnastjóri vinnur
auk þess að verkefnum tengdum viðhaldi og framþróun vottana í gæða-,
öryggis- og umhverfismálum.
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur á byggingarsviði
• Reynsla af byggingareftirliti og landmælingum
• Reynsla af viðhaldi og rekstri mannvirkja
• Reynsla af gerð og rekstri útboðs- og verksamninga
• Reynsla á sviði verkefna- og gæðastjórnunar

Sótt er um starfið á vef Capacent, www.capacent.is. Nánari upplýsingar veita Auður
Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2017.
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

la
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Sérfræðingur í tekjustýringu hjá
Thrifty bílaleigu Brimborgar
Brimborg leitar að sérfræðingi í tekjustýringu fyrir bílaleigu félagsins sem er undir
vörumerkjunum Thrifty, Dollar og Saga, en Brimborg er ein stærsta og mest vaxandi
bílaleiga landsins. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf í Reykjavík hjá öflugu
og framsæknu fyrirtæki með um 1200 bíla útleiguflota og tugþúsundir erlendra og
innlendra viðskiptavina.

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Verðlagning og tekjustýring
útleigu og fylgiþjónustu
Eftirlit með verðlagningu á netinu
Samskipti við erlenda og
innlenda samstarfsaðila
Eftirlit með bókunum,
flotanýtingu og tekjum

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Góð Excel þekking og greiningarhæfni
Reynsla af notkun viðskiptahugbúnaðar eins og
Dynamics AX eða Navision
Framúrskarandi enskukunnátta
Skipulagshæfileikar, nákvæmni og áreiðanleg
vinnubrögð
Ósérhlífni, heiðarleiki, áreiðanleiki, stundvísi,
jákvæðni og rík þjónustulund

Framkvæmdastjóri
Landssambands fiskeldisstöðva
Landssamband fiskeldisstöðva auglýsir
eftir framkvæmdastjóra.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Ábyrgð og rekstur samtakanna.
• Ráðgjöf og samskipti við félagsmenn.
• Samskipti við stjórnsýslu.
• Úrvinnsla, framsetning gagna og öflun
upplýsinga.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á atvinnulífi.
• Sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður í starfi.
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og önnur
tungumálakunnátta.
• Reynsla og þekking af áætlanagerð og
eftirfylgni.

Sveigjanlegur vinnutími.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 1. mars næstkomandi.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Umsóknarfestur er til og með
28. febrúar 2017. Umsóknum sé skilað,
ásamt ferilskrá og kynningarbréfi á
skrifstofu Landssambands fiskeldisstöðva, eða í tölvupósti á netföngunum:
ekg@ekg.is eða hoskuldur@lf.is
Landssamband fiskeldisstöðva

LANDSPÍTALI ... FYRIR ÞIG!
NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA Í GEÐLÆKNINGUM VIÐ LANDSPÍTALA

Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám í geðlækningum á geðsviði Landspítala. Störfin eru veitt til allt að 2ja ára. Einnig
er möguleiki er á styttri ráðningum í 4-12 mánuði fyrir almenna lækna og lækna í öðrum sérgreinum frá sama tíma eða
eftir samkomulagi.
Hægt er að taka sérnám í geðlækningum að hluta eða ljúka því hér á landi. Námið nýtist einnig sem hluti af sérnámi í
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði, s.s. heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum.

SAK

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

r

Viltu vinna í fjölbreyttu og áhugaverðu vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá að njóta sín?

-

Landspítali vill ráða til starfa metnaðarfulla hjúkrunarfræðinga sem vilja sérhæfa sig í þjónustu við skjólstæðinga og vinna
í þverfaglegum teymum.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI

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

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta.
Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu
spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.
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287
þúsund m2

410

leigutakar

Verkefnastjóri á sviði verklegra framkvæmda
Eik fasteignafélag er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. Félagið hyggst halda sókn
sinni áfram og leitar því að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra á sviði verklegra framkvæmda.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Iðnmenntun kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í störfum

Starfssvið:
• Verkefnastjórn og eftirlit með viðhalds- og fjárfestingaverkefnum
• Virk þátttaka í áframhaldandi þróun viðhaldsáætlana fasteigna
• Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
• Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Samskipti við verktaka, hönnuði og yfirvöld
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi og
útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið er meðal
stærstu fasteignafélaga landsins með yfir 287
þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84%
af eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum
höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar félagsins
yfir 410 talsins. Hlutabréf félagsins eru skráð á
aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er félagið
með tvo skráða skuldabréfaflokka.

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 28. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

2017

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is) og
Arnar Hallsson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs (arnar@eik.is).

MENNTAFYRIRTÆKI
ÁRSINS

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

Tæknistjóri skautsmiðju
Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi í starf stjórnanda tækniteymis skautsmiðju
og umhverfisvöktunar. Starfið er fjölbreytt og snýst um að tryggja örugga, áreiðanlega, hagkvæma og
umhverfisvæna stýringu á framleiðslu, flutningskerfum og hreinsivirkjum.

•
•
•
•
•
•

Ábyrgð og verkefni
Skipuleggja og leiða starf tækniteymis skautsmiðju
og umhverfisvöktunar
Hafa umsjón með gerð áætlana og greiningu gagna
Leita stöðugra umbóta á framleiðsluferlum
Vera tengiliður við önnur framleiðslusvæði varðandi tæknimál
Tryggja hæfni og þjálfun í teyminu
Veita hvetjandi endurgjöf og stuðla að jákvæðum teymisanda

•
•
•
•
•

Menntun og hæfni
Hagnýt menntun í verkfræði eða tæknifræði
Reynsla af stjórnun og framleiðslu
Góð enskukunnátta
Hæfni til að miðla þekkingu og virkja aðra
Starfið krefst í senn frumkvæðis og liðsvinnu

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 6. mars. Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst.
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið. Frekari upplýsingar veitir Júlíus
Brynjarsson, framkvæmdastjóri skautsmiðju, julius.brynjarsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is.

3
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Sölufulltrúi
óskast
til tilstarfa
Sölufulltrúi
óskast
stafa
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Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

l Afhending og móttaka bílaleigubíla.

l Framúrskarandi
enskukunnátta bæði í töluðu
og rituðu máli.

l Gerð leigusamninga.
l Samskipti við erlenda og
innlenda viðskiptavini.
l Almenn sala og eftirfylgni.

LavaAuto er ný og
framsækin bílaleiga
staðsett í Reykjanesbæ.

l Góð Tölvukunnátta, þá
einkum Word, Excel og Outlook
l Góð samskiptahæfni
og þjónustulund.
l Skipulögð vinnubrögð,
geta unnið sjálfstætt, búa yfir
frumkvæði og hugmyndaauðgi
l Snyrtimennska.
l Hreint sakavottorð.

Hafir þú áhuga þá
máttu senda okkur
ferilskrá með mynd á
netfangið:starf@lavaauto.is

LavaAuto - Iðavöllum 11 - 230 - Reykjanesbær Sími: 519 4141

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.

Verkefnastjórnun stærri framkvæmda
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess
að reka fimm hitaveitur.
Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru
dreifðar vítt og breitt um landið.
RARIK hefur á undanförnum áratugum unnið
jafnt og þétt að uppbyggingu rafdreifikerfisins
og er nú svo komið að meir en helmingur
þess er jarðstrengir.

RARIK óskar eftir að ráða verkefnastjóra á tæknisvið fyrirtækisins. Meginverkefni eru við
hönnun og byggingu aðveitustöðva, aðrar stærri framkvæmdir og breytingar.
Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra slíkum verkefnum.
Starfsstöð verkefnastjóra er í Reykjavík.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
•
•
•
•

Verkefnastjórn við stærri framkvæmdir
Hönnun aðveitustöðva
Gerð útboðslýsinga og úrvinnsla tilboða
Samskipti við ytri aðila og starfsmenn RARIK

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði
eða rafmagnstæknifræði
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar

Um fullt starf er að ræða. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.
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Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki
og stofnanir. Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverktöku á Íslandi. Hjá Rafholti
starfar samhentur hópur fólks sem tileinkar sér stundvísi, samviskusemi og fagleg vinnubrögð.
Allir starfsmenn fá máltíð í hádeginu og vel er gert við starfsfólk í alla staði.
Skrifstofur Rafholts eru að Smiðjuvegi 8 í Kópavogi þar sem aðstaða er öll hin glæsilegasta.

Aðalbókari
Rafholt ehf. leitar að reynslumiklum og öflugum aðalbókara. Um er að ræða 100% stöðugildi og hvetjum við
konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða
viðurkenndur bókari
• Reynsla af uppgjörsvinnu og ársreikningagerð
• Þekking á lögum og reglum um bókhald,
virðisaukaskatt og reikningsskil
• Reynsla af verkbókhaldi er æskileg
• Þekking og reynsla af DK bókhaldskerfinu er kostur
• Lipurð í samskiptum, stundvísi, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð

Bókhald og afstemmingar
Mánaðarleg uppgjör
Ársreikningagerð
Innheimta
Bókun inn- og útgreiðslna
Þróun á bókhaldstengdum ferlum

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

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

BÓKARI
Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu
og bókun reikninga. Afstemming lánadrottna
og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist
í starfi er kostur
• Reynsla af bókhaldi skilyrði
• Þekking og reynsla af vinnu við Navision
bókhaldskerfið er kostur
• Góð þekking á öllum helstu tölvuforritum
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
Starfsstöðin er í Reykjanesbæ.

V E R K E F N A STJ Ó R I Í
S TA Ð L A– O G G Æ Ð A D E I L D
Helstu verkefni eru umsjón með verkefnum á sviði
öryggis- og gæðamála flugleiðsöguþjónustu, svo
sem skjalaútgáfu, framkvæmd áhættumata og
úttekta. Eftirlit með starfsleyfistengdum gögnum
ásamt því að taka þátt í þróun og uppbyggingu
öryggis- og gæðastjórnunarkerfis.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkefnastjórnun eða önnur
menntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af gæða- og/eða
öryggisstjórnun, úttektum og vottunum
• Skipulagshæfni og geta til að miðla upplýsingum
• Þekking á starfsemi flugleiðsöguþjónustu og
reglugerðum er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Starfsstöðin er í Reykjavík.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016. Við erum stolt af þeirri
niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta
og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

UMSÓKNARFRESTUR:
26. FEBRÚAR , 2017

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

Maren hefur starfað við
uppbyggingu á Keflavíkur–
flugvelli í tvö ár. Hún er hluti
af góðu ferðalagi.
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Erum við að
leita að þér?
Ef þú ert 18 ára eða eldri þá erum við að leita af jákvæðu,
brosmildu fólki með góða þjónustulund.
Í boði er bæði fullt starf í sal eða eldhúsi og einnig
hlutastörf. Tilvalið fyrir skólafólk.
Áhugasamir hafi samband í síma 533-2000 eða á
á ellen@pizzahut.is / linda@pizzahut.is

SUMARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
EIN VINSÆLASTA
VERSLUN Í FLUGSTÖÐINNI

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

Verslun

Vöruhús

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

Starfið felst í almennum lagerstörfum.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Góður sölumaður með ríka þjónustulund

• Meirapróf og/eða lyftarapróf er æskilegt

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Góð tölvukunnátta

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgarsvæðinu.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað til ágústloka.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2017.
Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin
ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi,
tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

16-3606 — HVÍTA HÚSIÐ / SÍA
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Tækjamaður á
skotbómulyftara,

verkfræðingar,
tæknifræðingar

og verkstjórar:

Eykt vill ráða verkfræðinga og bygginga
tæknifræðinga, reynda jafnt sem óreynda,
í spennandi verkefni. Við óskum eftir öflugum
verkstjórum til starfa sem fyrst, og viljum
einnig ráða öfluga tækjamenn.

Á síðustu 30 árum hefur Eykt byggt yfir 600 íbúðir, 27 brýr og önnur
samgöngumannvirki og tvö orkuver. Við höfum byggt og innréttað
meira en 200 þúsund fermetra af skrifstofu- og þjónustuhúsnæði,
skóla um allt land, sundlaug, rannsóknarstofur, lögreglustöð, frystihús,
sumarhús og meira að segja salerni á fjöllum.

Hafið samband við palld@eykt.is (Páll Daníel) eða í síma 595 4400.

Við höfum lært að hagkvæmni næst með vönduðum
vinnubrögðum, aga, reynslu og þekkingu.

Allar fyrirspurnir eru trúnaðarmál og öllum verður svarað.

eykt.is

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Afgreiðslustarf
Dýrabær óskar eftir starfsfólki
til afgreiðslustarfa.

Starfssvið
• kynna og selja vörur í verslun
• vöruframsetning
• vörumóttaka
• halda verslun snyrtilegri
• önnur tilfallandi störf

Tvö líf óska eftir
starfskrafti í
verslun sína
staðsetta í
Glæsibæ

Kvikk Þjónustan óskar eftir að ráða

starfsmann í pústviðgerðir.
Um er að ræða hlutastarf til að byrja með með möguleika á

fullu starfi frá byrjun sumars. Í hlutastarfinu felst að
Lögð er áhersla á þjónsutulund, áreiðanleika og stundvísi.
Tvö$líf$óska$eftir$starfskrafti$í$verslun$sína$staðsetta$í$Glæsibæ$
viðkomandi geti unnið nokkra seinniparta í viku og
ReynslaVið
af söluog verslunarstörfum
er nauðsynleg.
leitum
að einstakling
sem:
!
einnig heila laugardaga.
Aðeins 22 ára og eldri koma til greina í starfið.Um!er!að!ræða!hlutastarf!til!að!byrja!með!með!möguleika!á!fullu!starfi!frá!byrjun!
Getur unnið sjálfstætt.
sumars.!Í!hlutastarfinu!felst!að!viðkomandi!geti!unnið!nokkra!seinniparta!í!viku!og!
Viðkomandi þarf að búa yfir einstaklega ríkri þjónustulund,
Getur
unnið
velönnur
undir
álagi
Vinnutími er 10–14
virka daga
og svo
hver
helgi. og stressi.
einnig!heila!laugardaga.!
áreiðanleika og áhuga á tísku. Mikilvægt er að starfskraftur
(laugardagur 10-18
og
sunnudagur
13-18)
Er útsjónarsamur. !
inn sé ábyrgðarfullur og geti sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum.
Er framtakssamur. Viðkomandi!þarf!að!búa!yfir!einstaklega!ríkri!þjónustulund,!áreiðanleika!og!áhuga!á!
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af afgreiðslu
Vinnutími er 14–18:30 virka daga og svo önnurtísku.!
hver helgi.
Mikilvægt! er! að! starfskrafturinn!
ábyrgðarfullur!
og! geti!
sjálfstæði!
störfum,
hafi góðasé!almenna
tölvuþekkingu
ogsýnt!
áhuga
á þessu í!
Er og
með
góða 13-18)
þjónustulund
og
hæfni
í mannlegum
samskiptum.
(laugardagur 10-18
sunnudagur
vinnubrögðum.!
skemmtilega tímabili sem meðganga og brjóstagjöf er.
Er íslenskumælandi.Nauðsynlegt!er!að!viðkomandi!hafi!reynslu!af!afgreiðslustörfum,!hafi!góða!almenna!
Miðað er við að umsækjandi sé fædd/ur árið 1997 eða fyrr.
Nauðsynlegt er Er
að taka
fram í umsókn
um hvorn
tölvuþekkingu!og!áhuga!á!þessu!skemmtilega!tímabili!sem!meðganga!og!brjóstagjöf!
stundvís
og reglusamur.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. apríl 2017.
vinnutímann er sótt um.
er!!!!
Miðað!er!við!að!umsækjandi!sé!fædd/ur!árið!1997!eða!fyrr.!
Áhugasömum er bent á að senda umsókn og ferilskrá á
Áhugasamir sendi ferilskrá með mynd til
Umsækjandi!þarf!að!geta!hafið!störf!eigi!síðar!en!1.!apríl!2017.!
asdis@tvolif.is
dyrabaer@dyrabaer.is
!
Við óskum eftir starfsmanni
í 100% starf.
Áhugasömum!er!bent!á!að!senda!umsókn!og!ferilskrá!á!asdis@tvolif.is!
Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2017
!

Vinnutími:

!

Mánudaga til fimmtudaga
8:00 - 18:00
Föstudaga
8:00 - 17:00

Kvikk Þjónustan óskar eftir að
ráða starfsmann í pústviðgerðir.

Kvikk Þjónustan er 24 ára gamalt fyrirtæki með mikinn metnað og gott orðspor,
sem
sérhæfirsem:
sig í pústviðgerðum og almennum
undirvagnsviðgerðum,
Við óskum eftir
starfsmanni í 100% starf.
Við leitum
að einstaklingi
• Getur unnið
sjálfstætt. stýrisgang og fjöðrunarkerfum, ásamt því að vera stór innflutningsbremsum,
• Getur unnið
vel undir álagi
stressi.
og söluaðili
á og
pústkerfum
frá Portúgal. Vinnutími: Mánudaga til fimmtudaga 8:00 - 18:00

Kvikk Þjónustan óskar eftir að ráða

Föstudaga 8:00 - 17:00
• Er útsjónarsamur.
• Er framtakssamur.
Umsókn með ferilskrá sendist á kvikk@kvikk.is
• Er með góða þjónustulund og hæfni í mannlegum
Nánari upplýsingar gefur Arnar í síma: 5 200 600
samskiptum.
Umsókn með ferilskrá sendist á kvikk@kvikk.is
Fyllsta trúnaðar er heitið.
• Er íslenskumælandi.
Nánari
upplýsingar
gefur Arnarsem:
í síma: 5 200 600
Við leitum
að einstakling
• Er stundvís og reglusamur.

starfsmann í pústviðgerðir.

Fyllsta
trúnaðar
heitið.
Getur
unnið er
sjálfstætt.
Kvikk
Þjónustan
er 24 áravel
gamalt
fyrirtækiálagi
með mikinn
metnað
og gott orðspor, sem sérhæfir sig í pústviðgerðum og almennum
Getur
unnið
undir
og
stressi.
undirvagnsviðgerðum, bremsum, stýrisgang og fjöðrunarkerfum, ásamt því að vera stór innflutnings og söluaðili á pústkerfum frá Portúgal.
Er útsjónarsamur.
Kvikk
Þjónustan - Vagnhöfða 5 - www.kvikk.is - kvikk@kvikk.is - S: 5 200 600
Er framtakssamur.
Er með góða þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Er íslenskumælandi.
Er stundvís og reglusamur.

Við óskum eftir starfsmanni í 100% starf.
Vinnutími:

Mánudaga til fimmtudaga
8:00 - 18:00
Föstudaga
8:00 - 17:00

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið:
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.

VIÐ LEITUM AÐ TÆKNIMENNTUÐUM
SÖLUFULLTRÚA.
Æskilegt er að umsækjandi sé vélfræðingur,
rafvirki eða vélvirki. Reynsla af sölustörfum
einnig æskileg.

STARFSSVIÐ:

Samskipti við viðskiptavini Vörukaupa út um
land allt.
Öflun nýrra viðskiptavina.
Reikna má með talsverðum ferðalögum.

HÆFNIKRÖFUR:

Góð almenn tölvukunnátta.
Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
Vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
VÖRUKAUP er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
Umsókn sendist á netfang: umsoknir@vorukaup.is

HÁGÆÐA VÖRUR FYRIR SJÁVARÚTVEGINN OG IÐNAÐINN Í YFIR 30 ÁR
Vörukaup ehf · Miðhrauni 15 · 210 Garðabæ · Sími 561 2666 · www.vorukaup.is

Verk- og
tæknifræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að verk- eða
tæknifræðingum til framtíðarstarfa á
sviði hönnunar rafkerfa og byggðatækni.
Byggðatækni

Kvikk Þjónustan er 24 ára gamalt fyrirtæki með mikinn metnað og gott orðspor,
sem sérhæfir sig í pústviðgerðum og almennum undirvagnsviðgerðum,
bremsum, stýrisgang og fjöðrunarkerfum, ásamt því að vera stór innflutningsog söluaðili á pústkerfum frá Portúgal.
Umsókn með ferilskrá sendist á kvikk@kvikk.is
Nánari upplýsingar gefur Arnar í síma: 5 200 600
Fyllsta trúnaðar er heitið.
Kvikk Þjónustan - Vagnhöfða 5 - www.kvikk.is - kvikk@kvikk.is - S: 5 200 600

Starf á sviði byggðatækni felst í hönnun gatna og
veitukerfa. Starfsreynsla er nauðsynleg og þekking
á Civil 3D er kostur. Frekari upplýsingar gefur
Úlfar Kristinsson (ulfar@vsb.is).

Rafkerfi

Starf við hönnun rafkerfa snýr mest að almennum
raflögnum og lýsingarkerfum við mannvirkjagerð.
Starfsreynsla er nauðsynleg og reynsla af notkun
MaciCAD er kostur. Stefnt er á að fagstjórn sviðsins
heyri einnig undir nýjan starfsmann. Fagstjóri leiðir
þróun sviðsins og þjónustuframboðs. Frekari upplýsingar gefur Örn Guðmundsson (orn@vsb.is).
Umsókn um starf með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu
VSB eða á ofangreind netföng eigi síðar en
28. febrúar. Fyllsta trúnaðar er gætt.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Kynntu þér störfin
bluelagoon.is/atvinna
og sæktu um

TAKTU VEL Á MÓTI
NÝJU STARFI
Við óskum eftir metnaðarfullu fólki með ríka þjónustulund
í spennandi störf til framtíðar. Ef þú hefur góða samskiptaog samstarfshæfileika þá bjóðum við upp á skemmtileg
störf í frábærum félagsskap og einstöku umhverfi.
STÖRF Í BOÐI

- Móttaka
- Gæslustörf
Æskilegur aldur umsækjenda er 20 ár.
Umsóknarfrestur er til 5. mars. Nánari upplýsingar
veita Sigrún Halldórsdóttir og Embla Grétarsdóttir
sérfræðingar á mannauðssviði í síma 420 8800.
Umsóknum skal skilað í gegnum bluelagoon.is/atvinna

Einstakt
umhverfi

Frábær
starfsandi

Skemmtilegt
félagslíf

Góður
matur

Góð
fríðindi

Þjálfun og
fræðsla

Rútuferðir til
og frá vinnu

2-2-3 vaktavinna
eða dagvinna

Heildverslun í Kóparvogi

Starfsmaður á lager og í útkeyrslu

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga
og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði
vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun
þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.
Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði
og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.
Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launaog viðverukerfa

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2017.
Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild
í netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

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

Hæfniskröfur:
• Góð þjónustulund, jákvæðni, hæfni í mannlegum
samskiptum, stundvísi og almennt hreysti
• Almenn tölvukunnátta
• Íslensku- og enskukunnátta
• Gild ökuréttindi - Lyftararéttindi kostur
• Hafa náð 18 ára aldri og með hreint sakavottorð
Um framtíðarstarf er að ræða
Nánari upplýsingar um starfið veitir Vignir í síma 695 9776
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar
Umsóknir sendist til vignir@rmk.is

Rafvirki Rafiðnfræðingur
Vegna aukinna verkefna óskar RAF ehf. eftir að ráða
rafvirkja eða rafiðnfræðing til starfa.
Í starfinu felst framleiðsla á vélbúnaði, uppsetningu
og viðhaldi vélbúnaðar, aðallega fyrir
sjávarútveginn, auk hugmynda- og þróunarvinnu,
eftir atvikum.
Um framtíðarstarf er að ræða og þarf viðkomandi
að hefja störf sem fyrst.
Starfstöð RAF ehf. er í Hafnarfirði.

www.ronning.is
Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

Umsóknir sendist til raf@rafehf.is.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2017.

Eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit
hjá Vinnueftirlitinu

·

Innkaupasvið
Leitum að kraftmiklum starfsmanni
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann á innkaupasvið fyrirtækisins
að Klettagörðum 25, Reykjavík. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem viðkomandi hefur
möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

PIPAR\TBWA • SÍA • 170760

Starfssvið
• Ákvörðun um innkaupaþörf
og eftirfylgni pantana
• Birgðastýring, árangursmælingar
og vinna við aðfangakeðju
• Þjónusta og ráðgjöf við sölueiningar
félagsins
• Samskipti við erlenda birgja
• Önnur tilfallandi verkefni á innkaupasviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla og menntun í innkaupum
og birgðastýringu
• Góð greiningarhæfni
• Mjög góð tölvukunnátta og reynsla af
AGR kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt
verslunar- og þjónustufyrirtækin Sindra og Sindra Vinnuföt. Hjá félaginu starfa 85 starfsmenn í Reykjavík,
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru
að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.
SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tækja- og vinnuvélaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
• Fræðsla á námskeiðum
Hæfnikröfur
• Iðnmenntun, t.d. bifvélavirkjun, vélvirkjun eða vélfræðimenntun
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s.
vinna við rekstur og/eða viðhald á eimkötlum, þrýstibúnaði og vinnuvélum
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í
starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs
máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
• Tölvufærni
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.
Um er að ræða 100 % starf með aðsetur í Reykjavík.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs eða á heimasíðu
Vinnueftirlitsins
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 06.03.2017

Upplýsingar um starfið veitir Gísli Jónsson innkaupastjóri í síma 5200 800 eða
gisli@ronning.is. Umsóknum skal skilað fyrir 3. mars.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

Eftirlitsmaður
Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsmann til starfa við
tækja- og vélaeftirlit í Reykjavík.

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Guðmundsson - mg@ver.is - 5504600
VER Vinnuvélasvið
Bíldshöfða 16
110 Reykjavík
VER Efna og hollustuháttadeild • Bíldshöfða 16 • 110 Reykjavík

HVÍTA HÚSIÐ – 17–0579

Vilt þú búa til banka
framtíðarinnar?

Viltu starfa í hröðu og
metnaðarfullu umhverfi?

Tekur þú breytingum og
áskorunum fagnandi?

Við höfum einsett okkur að vera fremsti stafræni bankinn á
Íslandi. Við vinnum markvisst að því að auka aðgengi að stafrænni
bankaþjónustu hvar og hvenær sem er með snjöllum og skapandi
lausnum.
Upplýsingatæknisvið er breytingarafl í vegferð bankans inn í framtíðina. Við erum
snörp og lausnamiðuð, höfum framúrskarandi tækniþekkingu og vinnum þétt með
samstarfsfólki okkar um allan bankann. Við leitum að metnaðarfullum og drífandi
einstaklingum sem vilja þróa banka framtíðarinnar með okkur.

Gæðastjóri
Við leitum að gæðastjóra upplýsingatæknisviðs til að stýra uppbyggingu og
þróun gæðamála í þéttu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk með það að
markmiði að gera sífellt betur í dag en í gær. Gæðastjórinn þarf að brenna fyrir
auknum gæðum starfseminnar, vera lipur í samskiptum og árangursdrifinn með
eindæmum.

Forritarar
Við leitum að fremstu forriturum landsins til að þróa með okkur nýjar lausnir í
spennandi og fjölbreyttu tækniumhverfi. Forritararnir þurfa að hafa brennandi
áhuga á því að skapa framúrskarandi lausnir, sterka tæknilega þekkingu,
frumkvæði og þörf fyrir að læra sífellt nýja hluti.

Verkefnastjóri

Ert þú frábær liðsfélagi sem vill
hafa gaman í vinnunni?

Við leitum að verkefnastjóra til að stýra margbreytilegum og spennandi verkefnum
og vinna með fjölbreyttum og þverfaglegum hópi fólks víðs vegar að úr bankanum.
Verkefnastjórinn þarf að hafa drifkraft og eldmóð, einlægan áhuga á fólki og vera
með skipulagsgenið í lagi.

Vörustjóri

Hefur þú sterka löngun til að læra
og vaxa í starfi?

Við leitum að vörustjóra til að sjá um þjónustu við notendur upplýsingakerfa
bankans, greina og forgangsraða hugmyndum og sjá um samskipti við þróunarteymi,
birgja og kerfisstjóra. Vörustjórinn þarf að hafa framúrskarandi þjónustulund, vera
lipur í samskiptum og hafa áhuga á að tengja saman fólk og tækni.
Þú finnur nánari upplýsingar og getur sótt um á arionbanki.is/storf.
Upplýsingar veitir Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri,
sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við
ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun.
Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla
til starfa er okkur hjartans mál og árið 2015 hlutum við Jafnlaunavottun VR.
Saman látum við góða hluti gerast.

Skóla- og frístundasvið

Rafsveinn ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.

SÉRFRÆÐINGUR Í AÐFERÐAFRÆÐI OG RANNSÓKNUM
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu sérfræðings í aðferðafræði og rannsóknum.
Í starfinu felst þróun og framkvæmd smærri og stærri rannsóknarverkefna og þjónustukannana og ráðgjöf við framkvæmd,
úrvinnslu og túlkun rannsókna á sviðinu og til starfsstaða. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi
Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og fjölskyldum þeirra
þjónustu.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd rannsóknarverkefna og þjónustukannana
• Ráðgjöf vegna rannsókna
• Þróun mælikvarða á árangri og gæðum skóla- og
frístundastarfs
• Öflun og úrvinnsla tölfræðiupplýsinga
• Framsetning og miðlun gagna um skóla- og frístundastarf
• Þátttaka í þróun og framkvæmd ytra mats á skóla- og
frístundastarfi

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi
• Fjölbreytt reynsla af framkvæmd rannsókna
• Þekking og áhugi á leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á tölvuforritum sem
nýtast í starfi nauðsynleg
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í samskiptum

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir skrifstofustjóri í síma 411-1111, og í tölvupósti disa@reykjavik.is

Næg verkefni framundan.
Allar upplýsingar í síma 660-4545 Sveinn,
Einnig hægt að senda umsókn og ferilskrá á
netfangið rafsveinn@rafsveinn.is

Bifreiðastjórar óskast

Óskum eftir bílstjórum í hlutastörf,
sumarstörf og framtíðarstörf í almennar
hópferðir.
Hæfniskröfur:
 Rútupróf
 Stundvísi
 Þjónustulund
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Hreint sakavottorð
 Enskukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða
senda umsókn á einar@gtyrfingsson.is
Guðmundur Tyrfingsson - GTs ehf er rótgróið
ferðaþjónustu-fyrirtæki sem var stofnað 1969. Við erum
að leita að metnaðarfullu og hressu starfsfólki sem hefur
áhuga á að vinna með okkur.

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

Lögfræðisvið
Borgunar
Borgun óskar eftir að ráða lög
fræðing og ritara á Lögfræðisvið
félagsins.
Borgun er leiðandi fjármála
fyrirtæki í þróun og hagnýtingu
lausna á sviði rafrænnar greiðslu
miðlunar. Við leggjum áherslu
á lipra og persónulega þjónustu
og vinnum eftir gildunum vilji,
virði og vissa.
Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir um að sækja um störfin
á borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með
5. mars nk. Nánari upplýsingar
veitir Sigurbjörg Kristjánsdóttir,
sérfræðingur á mannauðssviði,
í síma 560 1604.

Lögfræðingur
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

Ráðgjöf og eftirlit tengt lögum
og reglum sem eiga við starfsemi
félagsins, s.s. lög um fjármála
fyrirtæki, lög um aðgerðir gegn
peningaþvætti og hryðjuverkum,
persónuverndarlög og lög um
hlutafélög.

– Embættis eða meistarapróf
í lögfræði skilyrði

Jafnframt veitir sviðið aðstoð við
ritun samninga og skilmála auk
annarrar lögfræðilegrar ráðgjafar.

– Gott vald á íslensku og ensku
í ræðu og riti og færni í textagerð
– Þekking á lögum um aðgerðir
gegn peningaþvætti og
fjármögnun hryðjuverka og
lögum um fjármálafyrirtæki
– Reynsla og þekking á samskiptum
við eftirlitsaðila æskileg

Ritari
Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:

– Almenn ritarastörf

– Háskólapróf eða önnur menntun
sem nýtist í starfi

– Upplýsingagjöf og samskipti við
innri og ytri aðila

– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

– Skipulag og utanumhald funda

– Framúrskarandi samskiptahæfni

– Skjalavistun

– Góð almenn tölvukunnátta
– Gott vald á íslensku og ensku
í ræðu og riti og færni í textagerð

| Atvinna |
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VILTU VAXA
MEÐ ALVOGEN?
Alvogen leitar að öflugum vefstjóra sem hefur brennandi áhuga
á að starfa í alþjóðlegu umhverfi hjá fyrirtæki í örum vexti.
Meðal verkefna vefstjóra er stýring og dagleg umsjón á innri vef
samstæðunnar, sem meðal annars felur í sér skrif á fréttum og
mótun á efni vefsins í samstarfi við skrifstofur fyrirtækisins um
allan heim.
Vefstjóri mun starfa hjá alþjóðlegu Markaðs- og samskiptasviði
Alvogen og taka þátt í mótun og þróun á um 60 vefjum fyrirtækisins. Við leitum að skapandi og skemmtilegum liðsmanni
með gott frumkvæði sem vill vinna hjá fyrirtæki í fremstu röð.

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?

UM ALVOGEN
Alvogen er alþjóðlegt lyfjafyrirtæki með
starfsemi í 35 löndum. Hjá fyrirtækinu
starfa um rúmlega 2300 metnaðarfullir
starfsmenn sem vinna að því að byggja
upp leiðandi og framsækið alþjóðlegt
lyfjafyrirtæki. Fyrirtækið sérhæfir sig í
þróun og framleiðslu samheitalyfja,
lausasölulyfja og líftæknilyfja. Starfsemi
Alvogen byggir á traustum grunni og
dótturfélög Alvogen eiga sér langa sögu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Mikil og góð reynsla í rekstri og umsjón vefja
Mjög góð enskukunnátta og færni í rituðu máli
Þekking og reynsla af Sharepoint er mikill kostur
Geta leitt og haldið utan um verkefni í samstarfi við markaði
Þekking á html forritun og myndvinnslu
Góð færni í mannlegum samskiptum

2300
35
60

STARFSMENN

ERLENDAR
SKRIFSTOFUR
ALÞJÓÐLEGAR
VEFSÍÐUR

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2017 og sótt er um starfið á alvogen.is
Nánari upplýsingar veitir Halldór Kristmannson (halldor@alvogen.com).

Við óskum eftir að ráða starfsmann í mötuneytið okkar að
Dalshrauni í Hafnarfirði
Við leitum að þjónustulunduðum einstaklingi
með góða samskiptahæfileika sem getur unnið
undir álagi og í hóp. Um framtíðarstarf er að ræða.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
// Matreiðsla fyrir hádegismat
// Umsjón með kaffitorgum og salatbar
// Frágangur og uppvask
// Veitingar fyrir fundi
Menntunar- og hæfniskröfur:
// Brennandi áhugi á og reynsla af matreiðslu
// Mikil þjónustulipurð og samskiptafærni
// Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
// Gott vald á íslensku

> Sérfræðingur – umbætur í rekstri
(Business Process Improvement)

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.valitor.is

Sérfræðingur mun sinna umbótavinnu á meginverkferlum félagsins
og vinnur náið með rekstrar- og
afkomueiningum.

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

ENNEMM / SÍA / NM80260

Nánari upplýsingar veitir Karl Emil Pálmason,
yfirmatreiðslumaður í síma 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.

Í því felst meðal annars:
• Greining verkferla og umbætur
• Sinnir stærri umbótaverkefnum
• Greining tækifæra til úrbóta
• Samræming og utanumhald umbótaverkefna

Hæfnikröfur
• Tækni- eða viðskiptamenntun á háskólastigi
• Þekking og reynsla á sviði ferlagreiningar og umbóta
• Hæfni til að leiða hópvinnu og leiðbeina öðrum
• Reynsla af verkefnisstjórnun eða sambærilegum
störfum æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Þekking á Sharepoint
Æskilegir eiginleikar
• Afburðagóð samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
• Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur og sjálfstæði í verki
• Metnaður, seigla og framsýni til að ná árangri í starf
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni

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 26. febrúar nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn Þórarinsson, thorarinn.thorarinsson@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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Teymisstjóri í heimahjúkrun – Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

Firma PK Verk poszukuje pracownikow do prac
ziemnych przy swiatlowodach informacje w jezyku
Polskim pod nr.
Tel: oraz Polski 8476550 oraz e-mail robert@pkverk.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir teymisstjóra í heimahjúkrun í samþættri heimaþjónustu. Við samþætta
heimaþjónustu starfa hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og almennt starfsfólk með það að markmiði að veita örugga og góða þjónustu
við fólk í heimahúsum. Markmið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að veita þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að
þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstaklingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. Um er að ræða 80-100% starf
og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að góðu
samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga
og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu
Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með starfsemi teymis og þeirri hjúkrunarþjónustu
sem teymið veitir
• Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymis
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
• Tengiliður í þverfaglegu samstarfi
• Samskipti við heilbrigðisstofnanir

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi æskileg.
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
• Reynsla af hjúkrun og gerð hjúkrunaráætlana
• Reynsla af teymisvinnu og af útdeilingu verkefna
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Þekking á sjúkraskrákerfinu SÖGU
• Þekking og reynsla af RAI mælitæki æskileg
• Sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
• Góð samskipta- og skipulagshæfni
• Faglegur metnaður og frumkvæði
• Íslenska, gott málfar og góður frágangur á texta
• Góð almenn tölvukunnátta

Snæfellsbær

Hjúkrunarfræðingur óskast við
Dvalar- og hjúkrunarheimilið
Jaðar í Ólafsvík
Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir
hjúkrunarfræðingi í 80-100% starf. Um er að ræða framtíðarstarf.
Á Jaðri eru nú 22 heimilismenn. Heimilið var nýlega stækkað og allt
tekið í gegn. Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.
Aðstoðum við útvegun húsnæðis.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragna Lilja Garðarsdóttir deildarstjóri í síma 411-1500 og tölvupósti
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 4. mars n.k.

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

Nánari upplýsingar veitir Inga Kristinsdóttir, forstöðumaður, í
síma 857-6605 eða á jadar@snb.is
Umsóknir berist forstöðumanni Jaðars fyrir 10. mars n.k.
Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.
Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul: Staðarsveit, Búðir,
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur. Í góðu veðri
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf
gott undir Jökli!
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.
Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.
Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir,
golf, hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

SÖLUSTJÓRI FYRIR Mazda, Citroën og
Peugeot HJÁ BRIMBORG
Brimborg óskar eftir að ráða öflugan sölustjóra fyrir Mazda, Citroën og
Peugeot bifreiðar

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Dagleg stjórnun, söluráðgjöf og
rekstur söludeildar

Viðskiptamenntun eða rík reynsla af rekstri og stjórnun
ásamt reynslu af sölu- og markaðsmálum

Samskipti og heimsóknir til
fyrirtækja

Framúrskarandi stjórnunar- og leiðtogahæfileikar

Dagleg samskipti við viðskiptavini, samstarfsmenn og birgja

Skipulagshæfileikar, nákvæmni og áreiðanleg
vinnubrögð

Pantanir og birgðastýring

Ósérhlífni, heiðarleiki, áreiðanleiki, stundvísi, jákvæðni
og rík þjónustulund

Markaðsgreining og uppbygging
vöruframboðs

Góð innsýn og skilningur á viðskiptatengslastjórnun
(CRM) í sölu- og markaðsstarfi
Víðtæka þekkingu af notkun vef- og samfélagsmiðla.
Reynsla af notkun viðskiptahugbúnaðar eins og MS
Dynamics Ax eða Navision er kostur
Framúrskarandi enskukunnátta
Lokið prófi bifreiðasala er æskilegt en ekki skilyrði

Vinnutími kl. 9.00-17.00 virka daga og annan hvern laugardag kl. 11.30-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 28. febrúar næstkomandi.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

ERT ÞÚ MARKAÐSMANNESKJA
MEÐ ÁSTRÍÐU FYRIR LEIKHÚSI?
Þjóðleikhúsið leitar að öflugum liðsmanni í
markaðsdeild leikhússins.
Helstu verkefni
• Kynningarmál, samskipti við fjölmiðla og gerð
fréttatilkynninga.
• Fyrirtækja- og hópasala.
• Textagerð og umsjón með heimasíðu og
samfélagsmiðlum.
• Verkefnastjórnun viðburða sem tengjast
kynningarmálum.
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði og samvinnu
við markaðsstjóra.
Menntunar– og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af
sambærilegu starfi.
• Reynsla og þekking á kynningar- og sölumálum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Góð tölvukunnátta ásamt þekkingu og reynslu af
markaðssetningu á samfélagsmiðlum.
• Jákvætt viðmót, frumkvæði, drifkraftur, sjálfstæði og
metnaður í starfi.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókn um starfið skal berast fyrir 20.febrúar.
Umsókn og fylgigögnum, ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, má skila á netfangið leikhusid@leikhusid.is
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.leikhusid.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Rangárþing eystra

Leikskólastjóri við Leikskólann Örk
Staða leikskólastjóra við Leikskólann Örk á Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er
tilbúinn til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins í sveitarfélaginu.
Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa rúmlega 100 nemendur og 35 kennarar og starfsmenn. Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á hugmyndafræði hugsmíðahyggju. Afar gott og metnaðarfullt samstarf er við Hvolsskóla og Tónlistarskóla Rangæinga.
Stefnt er að því að verða heilsueflandi leikskóli og er það einnig unnið í samstarfi við Hvolsskóla
Starfssvið
• Vera faglegur leiðtogi, móta framtíðarsýn í takt við skólastefnu
sveitarfélagsins, aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla.
• Stjórn og ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi.
• Bera ábyrgt á starfsmannamálum, ráðningum og stjórnun
starfsfólks.

VA
VAARKITEKTAR
ARKITEKTAR ehf.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í leikskólamálum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið.
Æskilegt er að leikskólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.
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Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. júní 2017 eða eftir samkomulagi. Umsóknum skal skilað á skrifstofu sveitarfélagsins, Hlíðarvegi
16, 860 Hvolsvöllur, eða á netfangið isolfur@hvolsvollur.is. Umsóknir skulu merktar Leikskólastjóri.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til 5. mars 2017.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri Rangárþings eystra, í síma 488 4200 eða með tölvupósti á
isolfur@hvolsvollur.is og Anna Kristín Helgadóttir leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á leikskoli@hvolsvollur.is.
Í Rangárþingi eystra búa um 1770 íbúar í einstaklega fallegu umhverfi. Stjórnsýsla sveitarfélagsins er staðsett á Hvolsvelli.
Veitt er góð þjónusta við íbúa sveitafélagsins. Þar er einnig framsækinn grunnskóli og íþrótta- og tómstundastarf er öflugt.
Mikil uppbygging og gott að búa á svæðinu aðeins 100 km frá Reykjavík.

Ert þú öflugasti
launaráðgjafi
landsins?
Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi í krefjandi starf við
ráðgjöf og þjónustu mannauðsog launalausnanna Kjarna og SAP.
Kjarni er mannauðs- og launalausn
framtíðarinnar sem samanstendur
af öllu því sem íslensk fyrirtæki
þurfa til að rækta mannauðinn.
Kjarni hefur fengið frábærar
viðtökur á íslenska markaðnum
og höldum við ótrauð áfram við
að gera lausnina enn betri.
SAP er eitt þekktasta vörumerki
heims þegar kemur að viðskiptahugbúnaði. Applicon hefur þróað
mjög öflugt launakerfi fyrir SAP
viðskiptahugbúnaðinn og þjónustar
í dag mörg stærstu fyrirtæki
landsins.

Helstu verkefni
/ Ráðgjöf, uppsetning og
þjónusta við launalausnirnar
Kjarna og SAP
/ Þátttaka í innra starfi
til eflingar ráðgjafahóps
mannauðs- og launa
/ Áhugi á að gera frábæra hluti
fyrir viðskiptavini Applicon
Menntunar- og hæfniskröfur
/ Góð þekking og reynsla af
launabókhaldi er nauðsynleg
/ Öguð vinnubrögð og
skipulagshæfileikar
/ Hæfni í mannlegum samskiptum
/ Rík þjónustulund
/ Þekking á öðrum launakerfum
en Kjarna og SAP er einnig kostur

Applicon starfrækir skrifstofur
í Reykjavík og á Akureyri

Ert þú öflugasti
mannauðsráðgjafi
landsins?
Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi í krefjandi starf við
ráðgjöf og þjónustu mannauðsog launalausnanna Kjarna og SAP.
Kjarni er mannauðs- og launalausn
framtíðarinnar sem samanstendur
af öllu því sem íslensk fyrirtæki
þurfa til að rækta mannauðinn.
Kjarni hefur fengið frábærar
viðtökur á íslenska markaðnum
og höldum við ótrauð áfram við
að gera lausnina enn betri.
SAP er eitt þekktasta vörumerki
heims þegar kemur að viðskiptahugbúnaði. Applicon þjónustar
í dag SAP mannauðslausnir hjá
mörgum af stærstu fyrirtækjum
landsins.

Helstu verkefni
/ Ráðgjöf, uppsetning og
þjónusta við mannauðslausnirnar Kjarna og SAP
/ Þátttaka í innra starfi
til eflingar ráðgjafahóps
mannauðs- og launa
/ Áhugi á að gera frábæra hluti
fyrir viðskiptavini Applicon
Menntunar- og hæfniskröfur
/ Góð þekking og reynsla af
mannauðsmálum er nauðsynleg
/ Öguð vinnubrögð og
skipulagshæfileikar
/ Hæfni í mannlegum samskiptum
/ Rík þjónustulund

Vegna aukinna umsvifa þurfum
við að stækka hópinn – ert þú
klár í slaginn?

Vegna aukinna umsvifa þurfum
við að stækka hópinn – ert þú
klár í slaginn?

Umsóknarfrestur er til
5. mars 2017

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla í leikskóla.
• Reynsla af stjórnun leikskóla æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki, víðsýni og áhugi á þróunarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir
Sveinn K Ögmundsson,
sko@applicon.is eða í síma
845 8585.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru
trúnaðarmál. Sækið um á vefnum
okkar, www.applicon.is

Applicon

Borgartún 37

101 Reykjavík

applicon.is

STÁL~ORKA

SKIPAVIÐGERÐIR

HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 565-0399
GSM 892-7687

Stálorka óskar eftir

Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana
smíði úr ryðfríu stáli og áli. Aðalstarfsvið er smíði á búnaði
í skip og báta. Hægt er að senda inn umsóknir á
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Stutt lýsing á starfi

Hæfniskröfur

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

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun
sem nýtist fyrir starfið

Móttaka viðskiptavina í sal,
síma og á vef

Gilt bílpróf

Lifandi og skemmtilegt starf

Almenn tölvuþekking

Almennur áhugi á bílum
Framúrskarandi þjónustulund

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 28. febrúar næstkomandi.

Sölufulltrúi
óskast
til tilstarfa
Sölufulltrúi
óskast
stafa
Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

l Afhending og móttaka bílaleigubíla.

l Framúrskarandi
enskukunnátta bæði í töluðu
og rituðu máli.

l Gerð leigusamninga.
l Samskipti við erlenda og
innlenda viðskiptavini.
l Almenn sala og eftirfylgni.

LavaAuto er ný og
framsækin bílaleiga
staðsett í Reykjanesbæ.

l Góð Tölvukunnátta, þá
einkum Word, Excel og Outlook
l Góð samskiptahæfni
og þjónustulund.
l Skipulögð vinnubrögð,
geta unnið sjálfstætt, búa yfir
frumkvæði og hugmyndaauðgi
l Snyrtimennska.
l Hreint sakavottorð.

Hafir þú áhuga þá
máttu senda okkur
ferilskrá með mynd á
netfangið:starf@lavaauto.is

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

LavaAuto - Iðavöllum 11 - 230 - Reykjanesbær Sími: 519 4141

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

fjölskylduvænan vinnutíma.
| Atvinna |
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Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem
Metnaðarfullur

Störf hjá Tollstjóra

ástríðukokkur

konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra
skyldur gilda að öðru
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og
atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Tollstjóri
leitar
að kröftugum
og skapandi
matreiðslumanni
að annast
mötuneytiseru
embættisins.
Hlutverk
Tollstjóra
er að vernda
samfélagið
og tryggjatilríkinu
tekjur.rekstur
Gildi Tollstjóra
Viðkomandi
fær tækifæri
til að taka þátt
í uppbyggingu
frá grunni,
m.a.
með
því að velja búnað og tæki,
traust, samvinna
og framsækni.
Ráðningar
hjá embættinu
taka
mið
af þeim.
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og
Launakjör eruvinnutíma.
samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna og BHM.
fjölskylduvænan

Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir,
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Starfið hentar
sem körlum.
Umjafnt
er aðkonum
ræða fjölbreytt
verkefni sem hæfa jafnt körlum sem

konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru
Menntunar- og hæfniskröfur:
lög umsóknir
um réttindi og skyldur
starfsmanna
ríkisins nr. 70/1996.
liggur
fyrir. Athygli
vakin áleytiað
gilda
í 6 mánuði
frá
• B.A.
gráða í lögfræði.
Embættispróf er
eða meistaragráða
er kostur.
• Reynsla af lögfræðistörfum er kostur.
Nánariút.
upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir,
því að umsóknarfrestur rennur
• Gott vald á textagerð og hæfni til að tjá sig skipulegaforstöðumaður
í ræðu og riti. Gott
vald á íslensku
og560-0300.
ensku.
mannauðssviðs,
í síma

Lögfræðingar
Starf lögfræðings getur m.a. falið í sér:
• Gerð úrskurða, svörun erinda og úrlausn álitaefna.
• Lögfræðilega ráðgjöf, m.a. varðandi tollamál, stjórnsýslurétt og persónuverndarrétt.
• Vinnu við umsagnir vegna kæru- og dómsmála.
• Hagsmunagæslu við vanskilainnheimtu.
• Verkefnastjórnun, þátttöku í vinnuhópum og þróun verkferla.

•
•
•
•
•
•
•

Helstu verkefni og ábyrgð:

Þekking á stjórnsýslurétti og persónuverndarrétti er kostur.
Þekking á fullnusturéttarfari og skuldaskilarétti er kostur
fyrir
starf í innheimtumálum.
Öllum
umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
Þekking á tolla- og skattarétti er kostur fyrir starf í tollamálum.
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá
Leikni í mannlegum samskiptum.
því að umsóknarfrestur rennur út.
Nákvæmni, traust og sjálfstæð vinnubrögð.
Tölvufærni og hæfni til að aðlagast breytingum og nýjungum.
Hreint sakavottorð.

Helstu verkefni og ábyrgð:

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

Nánari upplýsingar um störfin veita Íris Ösp Ingjaldsdóttir, deildarstjóri lögfræðideildar tollasviðs í síma 560-0300, netfang: iris.ingjaldsdottir@tollur.is og Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir, deildarstjóri lögfræðideildar
■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.
innheimtusviðs, í síma 560-0300, netfang: johanna.gudbrandsdottir@tollur.is.
■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi
annarra
starfsmanna í eldhúsi.
■ MenntunarMatseld og og
framreiðsla
í hádegi.
hæfniskröfur:
Sérfræðingur á tollasviði
■ • Umsjón
með veitingum
á ýmsum
starfsmannatengdum
viðburðum.
Háskólamenntun
sem nýtist
í starfi.
Til dæmis stjórnmálafræði,
viðskiptafræði, verkfræði eða hagfræði.
■
Matseld
og
framreiðsla
í
hádegi.
Framhaldsmenntun t.d. MPA eða MBA og/eða reynsla æskileg
Starf sérfræðings á tollasviði felur m.a. í sér:
•
•
•
•

Hæfniskröfur:
• Greiningarhæfileikar, talnalæsi, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, skipulagshæfileikar, sjálfstæð

Greining og endurhönnun verkferla.
Verkefnastjórnun.
Mælingar
Ráðgjöf og stefnumótun

vinnubrögð,
tölvufærni.
Norðurlandamál og góð enskukunnátta eru áskilin.
■ Menntun
á sviði
matreiðslu.
■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum
viðburðum.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Bragadóttir í síma 560-0300 netfang: karen.bragadottir@tollur.is

■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.

■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
Menntunar og hæfniskröfur:
■ Menntun
á sviði matreiðslu.
Sérfræðingur
í tollendurskoðunardeild
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Til dæmis viðskiptafræði (reikningshald og endurskoðun),
Umsóknarfrestur
er til 23. nóvember
Æskilegtæskileg.
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
viðskiptalögfræði
og hagfræði.
Góð þekkingnk.
á bókhaldi
Reynsla
af stjórnun
æskileg.
Starf ■
sérfræðings
í tollendurskoðunardeild
felureldhúsa/mötuneyta
m.a. í sér:
• Greiningarhæfileikar.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf
• Endurskoðun á tollskýrslum
• Talnalæsi.
• Samskipti
við atvinnulíf,
og aðrar stofnanir
og samstarfsaðila.
■ Áhugi
á ráðuneyti
fjölbreyttri
og hollri
matargerð.
• Geta til að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar.
• Erlend samskipti
• Samskiptafærni.
• Skýrslugerð
■
Góð
framkoma
og
rík
þjónustulund.
• Geta tjáð sig í ræðu og riti .
• Tölfræði
• Yfirsýn, frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.
• Verkefnastjórnun
til að nýta sér upplýsingatækni við úrlausn flókinna verkefna t.d. með:
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð. • Færni
o Gagnamótun með Microsoft verkfærum: Excel (Pivot töflur og gröf), Access, Word
o Power BI - Skýrslur og mæliborð
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
o R – tölfræðiúrvinnsla

o Business Intellligence tól, t.d. Business Objects
• Norðurlandamál og góð enskukunnátta eru áskilin.

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Menntunar á
og hæfniskröfur:
Sótt er um starfið rafrænt
www.tollur.is/storf
Sérfræðingur á innheimtusviði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði, hagfræði, stærðfræði eða tölfræði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðbjörn Guðbjörnsson í síma 560-0300 netfang: gudbjorn.gudbjornsson@tollur.is

•
•
•
•
•
•
•
•

Starf sérfræðings á innheimtusviði felur m.a. í sér:
• Mælingar og tölfræðiúrvinnslu í tengslum við innheimtu skatta og gjalda.
• Framsetningu á niðurstöðum tölfræðiúrvinnslu og skýrslugerð.
• Verkefnastjórnun og þátttaka í úrbótaverkefnum.
• Áhættugreiningu við innheimtu opinberra gjalda.
• Samskipti við ráðuneyti, aðrar stofnanir og samstarfsaðila.

Mjög góð kunnátta á excel (vinnsla pivot taflna og grafa).
Þekking á bókhaldi æskileg.
Greiningarhæfileikar.
Leikni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.
Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
Tölvufærni.
Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir í síma 560-0300 netfang: johanna.gudbrandsdottir@tollur.is

Umsóknarfrestur er til 6. mars n.k. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Sótt er um störfin rafrænt á www.tollur.is/laus-storf

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA
Auglýsingadeild Fréttablaðsins óskar eftir
röskum sölumanni á stærsta prentmiðil landsins.

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

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

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

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

Smiðir óskast!

Sölu- og lagerstarf › Sumarstarf

Fyrirtæki í sölu- og þjónustu við sláttuvélar og önnur tæki óskar eftir að ráða sumarstarfsmann til starfa
við sölu, afgreiðslu- og lagerstörf. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00.

Upplýsingar sendist á netfangið
magnush@centrum.is
eða hafið samband í síma 8924547 / 8975547

· Reynsla í sölumálum æskileg auk færni í mannlegum samskiptum.

Magnús og Steingrímur ehf.

· Góð tölvukunnátta, stundvísi og heiðarleiki áskilinn.
· Reynsla og áhugi á vélum er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Ferðaskrifstofa
Aðalbókari - 100 % starf

Ertu snjall sölumaður?
BM Vallá leitar að hressum og glaðlyndum
starfsmanni til starfa í söludeild okkar til
ráðgjafar og sölu á vörum fyrirtækisins.

PIPAR\TBWA • SÍA • 170861

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum æskileg

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Kostur að hafa þekkingu/menntun sem nýtist í starfi

• Rík þjónustulund og snyrtimennska

• Góð almenn tölvukunnátta, reynsla í Axapta

• Skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum

sölukerfi kostur

Um framtíðarstarf er að ræða.

Ferðaskrifstofan Ultima Thule og afþreyingarfyrirtækið
Adrenalín óskar eftir að ráða reyndan starfsmann í bókhald.
Starfið felur í sér utanumhald og færslu á bókhaldi ásamt því
að sjá um fjármál. Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi áhuga á
útivist og ferðalögum.
Starfssvið:
• Umsjón með bókhaldi og frágangur fyrir endurskoðanda.
• Umsjón með fjármálum.
• Uppgjör.
• Innheimta og reikningagerð.
• Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini /
samstarfsaðila.
• Launavinnsla.
• Innkaup.
• Væri gott ef viðkomandi gæti aðstoðað við sölu á
ferðum erlendis.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Haldgóð bókhaldsþekking nauðsynleg.
• Þekking og reynsla á bókhaldskerfinu DK æskileg.
• Áhugi og þekking á ferðamennsku nauðsynleg.
• Mjög góð færni ensku.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og
góð samskiptafærni nauðsynleg.
Umsóknir sendar á adrenalin@adrenalin.is fyrir 10. mars.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2017.
Umsókn og ferilskrá skal skila rafrænt á
netfangið asbjorn@bmvalla.is.

bmvalla.is

NÝTT OG SPENNANDI

STARF HJÁ HÚSASMIÐJUNNI

Innra eftirlit og ferlar

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í

Leitum að starfsmanni til að hafa umsjón með vörurýrnun og ýmsum
áhættuþáttum í rekstri.
Starfið heyrir beint undir gæðastjóra en starfsmaður kemur til með að
vinna náið með verslana-, vöru- og fjármálasviði við skipulagningu ferla,
gæðamál, eftirlit og lágmörkun vörurýrnunar.

Ábyrgðarsvið

• Reglulegt eftirlit með vörurýrnun og áreiðanleika birgða
• Skipulag og eftirlit með framkvæmd vörutalninga
• Innra eftirlit ásamt viðhaldi gæða- og vinnuferla er snúa að þjófnaði
og rýrnun
• Umsjón með tjónamálum í innanlandsflutningum

Við leitum að liðsmanni með

• Starfsreynslu eða menntun sem nýtist í starfi
• Metnað, frumkvæði og getu til að vinna sjálfstætt
• Góða samskiptahæfni og tölvukunnáttu

Í boði er

að veita fyrsta flokks þjónustu og
hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Húsasmiðjan er eitt
stærsta verslunarfyrirtæki
landsins og rekur tvö
vöruhús sem jafnframt
eru dreifingarmiðstöðvar
fyrir 16 verslanir um
land allt. Jafnframt er
rafiðnaðarverslunin Ískraft
og H.G.Guðjónsson
hluti af Húsasmiðjunni.

Umsóknir berist fyrir

• Krefjandi starf hjá góðu fyrirtæki
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi

28. febrúar og sendast
til atvinna@husa.is
Byggjum á betra verði

Ráðningar eru hafnar
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.
Starfsmöguleikar í vöruhúsi okkar:
Starfsmaður á kassa
Starfsmaður á lyftara
Starfsmaður í bakarí

Starfsmaður í apóteki
Starfsmaður í kjötdeild
Starfsmaður í áfyllingar

Starfsmaður í hjólbarðaþjónustu
Starfsmaður á þjónustuborð
Starfsmaður í vörumóttöku

Lista yfir öll störf og nánari upplýsingar má nálgast á www.costco.is/recruitment

Costco Iceland, Kauptún 3, 210 Garðabær, Iceland

T: 532 5555

E: costco@costco.is

www.costco.is

!

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að hressum og duglegum
einstaklingum í verslanir okkar á
Laugavegi og í Smáralind.

Löggiltur rafverktaki
Get bætt við mig verkefnum á
stór Reykjavíkursvæðinu. Áratuga reynsla.
Áhugasamir hafi samband:
smaar@frettabladid.is

Starfsmenn Tiger hafa gott auga fyrir útstillingum, eru snyrtilegir til
fara og með ríka þjónustulund.
Um 70-80% störf er að ræða. Reynsla af afgreiðslustörfum er æskileg.
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Áhugasömum er bent á að senda inn umsókn og ferilskrá á netfangið
atvinna.is@flyingtiger.com merkt „Laugavegur“ eða „Smáralind”.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli

• Þroskaþjálfi

Hofsstaðaskóli

• Umsjónarkennari í 1. bekk

Sjálandsskóli

• Grunnskólakennari

Bæjarból

• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Starfatorg.is

Fjölskyldusvið

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

201702/373
Sérfræðingur
Tollstjóri, tollasvið
Reykjavík
201702/372
Sérfræðingur
Tollstjóri, innheimtusvið
Reykjavík
201702/371
Sérfræðingur
Tollstjóri, tollendurskoðunardeild
Reykjavík
201702/370
Lögfræðingar
Tollstjóri, tolla- og innheimtusvið
Reykjavík
Hjúkrunarstjóri
Sólvangur
Hafnarfjörður 201702/369
201702/367
Náms- og starfsráðgjafi
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
201702/366
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið
Reykjavík
201702/365
Sérfræðingur á faggildingarsviði Einkaleyfastofan
Reykjavík
201702/364
Sérfræðingur í áhættustýringu
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
201702/363
Dómvörður
Hæstiréttur Íslands
Reykjavík
201702/362
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Borgarnes
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Stykkishólmur 201702/361
201702/360
Hjúkrunarfræðingur, afleysing
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Akranes
201702/359
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Vestm.eyjar
201702/358
Móttökuritari, afleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Djúpivogur
Félagsliði, sumarafleysing
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Höfuðborgarsv. 201702/357
201702/356
Skrifstofumaður í þinglýsingum
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur
201702/355
Náttúru-/lífeindafræðingur
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
201702/354
Læknir
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
201702/353
Yfirlæknir kvennadeildar
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Akranes
201702/352
Lektor í háls-, nef- og eyrnalækn. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
201702/351
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, bráðateymi geðsviðs
Reykjavík
201702/350
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, bráðageðdeild
Reykjavík
Námsstöður deildarlækna
Landspítali/Sjúkrahúsið á Akureyri
Rvk/Akureyri 201702/349
Móttökuritari
Heilsugæslan Seltjarnarnesi
Seltjarnarnes 201702/348
201702/347
Hjúkrunardeildarstjóri
Landspítali, dag-/göngud. augnlækn. Reykjavík
201702/346
Skrifstofumaður á lager
Landspítali, skurðstofur
Reykjavík
201702/345
Ritari
Landspítali, sýkla- og veirufræðideild Reykjavík
201702/344
Deildarlæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
201702/343
Sjúkraliði
Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn.
Reykjavík
201702/342
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn.
Reykjavík
201702/341
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík
201702/340
Læknanemar í SAS teymi
Landspítali, bráðadeild
Reykjavík
Eftirlitsmenn
Vinnueftirlitið
Rvk/Egilsstaðir 201702/339
201702/338
Landvarsla, sumarstörf
Vatnajökulsþjóðgarður
Hálendið
201702/337
Landvarsla, sumarstörf
Vatnajökulsþjóðgarður
Láglendið
Sumarstörf
Vatnajökulsþjóðgarður
Jökulsárgljúfur 201702/336
201702/335
Sumarstörf
Vatnajökulsþjóðgarður
Skaftafell
201702/334
Námsstöður deildarlækna
Landspítali, geðlækningar
Reykjavík
201702/333
Lögreglumenn, sumarafleysing
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Suðurland
201702/332
Hjúkrunarfræðingur/nemi
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
201702/331
Lögreglumenn, sumarafleysing
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Austurland
201702/330
Lögreglumaður
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Egilsstaðir
201702/329
Lögreglumaður
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Eskifjörður
Lögreglumaður
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Vopnafjörður 201702/328
201701/173
Sjóðsstjóri
Íbúðalánasjóður
Reykjavík

• Sumarstörf á heimilum fatlaðs fólks

Sigurhæð

• Þroskaþjálfi 2

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

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

STÁL~ORKA

SKIPAVIÐGERÐIR

HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 565-0399
GSM 892-7687

Stálorka óskar eftir

Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana
smíði úr ryðfríu stáli og áli. Aðalstarfsvið er smíði á búnaði
í skip og báta. Hægt er að senda inn umsóknir á
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 18. febrúar 2017

BYGG býður þér til starfa
Lyftaramaður.

www.bygg.is

Vantar vanan mann á Manito skotbómu lyftara
á stórt vinnusvæði, fjölbreytt starf.

Vörubílstjóri

Vantar góðan vörubílstjóra á Volvo
vörubíl með krana og krókheysi.
Fjölbreytt og skemmtileg vinna.

HJÚKRUNARHEIMILI

UMÖNNUN
Skjól hjúkrunarheimili leitar eftir starfsfólki við umönnun í fastar stöður og við afleysingar. Starfshlutfall
samkomulag. 18 ára aldurstakmark.

Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

gudjon@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG)
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt
starfsmannafélag. Traust framtíðarvinna í boði.

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Hæfniskröfur:
•
Góð íslenskukunnátta
•
Áhugi á að starfa með öldruðum
•
Jákvæðni og góð samskiptahæfni
Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir
mannauðsstjóri í síma 522 5600.
Umsóknafrestur er til 6. mars nk.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu
Skjóls www.skjol.is auðkenndar með:
UmönnunSkjólSumar2017
Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600. | www.eir.is

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Umsjón fasteigna Brimborgar
Brimborg leitar að útsjónarsömum einstaklingi í starf umsjónarmanns fasteigna
með það að markmiði að halda fasteignum Brimborgar í toppstandi. Við leitum að
einstaklingi með iðnmenntun sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi og skemmtilegum
samskiptum við starfsmenn Brimborgar á hinum ýmsu starfsstöðvum. Um er að
ræða fjölbreytt og krefjandi starf en fasteignir Brimborgar, í eigin notkun, í leigu eða
til útleigu, eru á nokkrum stöðum í Reykjavík, Hafnarfirði, Akureyri og í Keflavík og eru
að flatarmáli um 15 þús. fermetrar. Starfsstöðin er við Bíldshöfða 6 í Reykjavík.

STUTT STARFSLÝSING
Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Baug
· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í
leikskólann Fögrubrekku

HÆFNISKRÖFUR

Eftirlit með ástandi fasteigna
Eftirlit með öryggiskerfum
Minniháttar viðhald fasteigna
Skipulagning viðhalds- og
breytingaverkefna

Velferðasvið

· Umsjónarmaður framleiðslu í Örva
starfsþjálfun
· Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Samskipti við starfsmenn og
verktaka

Viðeigandi iðnmenntun og önnur menntun sem
nýtist í starfi
Reynsla sem nýtist í starfi
Þekking á notkun viðhaldskerfa fasteigna
Skipulagshæfileikar, nákvæmni og áreiðanleg
vinnubrögð
Ósérhlífni, heiðarleiki, áreiðanleiki, stundvísi,
jákvæðni og rík þjónustulund

Vinnutími kl. 8:00–16:00 virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 1. mars næstkomandi.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Kópavogsbær
kopavogur.is
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Hjúkrunarheimili

Sjúkraliðar

Hlíðarhúsum 7.
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700.
www.eir.is

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar– og læknanemar

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar– og læknanemar

Getum bætt við okkur hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar– og læknanemum í sumarafleysingar á Eir hjúkrunarheimili. Höfum
einnig lausar stöður nú þegar. Starfhlutfall og vinnutími samkomulag.

Getum
bætt
við okkur
hjúkrunarfræðingum,
og læknanemum
í sumarafleysingar
Menntun og
hæfniskröfur:
Íslenskt
hjúkrunarleyfi, nemar skilahjúkrunar–
inn námsframvindu.
Jákvætt viðmót, frumkvæði
og samskiptahæfileikar
auk
faglegs
metnaðar
og
sjálfstæðis
í
vinnubrögðum.
á Eir hjúkrunarheimili. Höfum einnig lausar stöður nú þegar. Starfhlutfall og vinnutími
samkomulag.
Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.

Menntun og hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar skila inn námsframvindu. Jákvætt
Umsóknir má
senda rafrænt
vef Eirar, www.eir.is. auk
Umsóknir
skulu metnaðar
auðkenndar með
Sumar2017
viðmót,
frumkvæði
ogí gegnum
samskiptahæfileikar
faglegs
og HjúkrunEir
sjálfstæðis
í
vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í
HJÚKRUNARHEIMILI
síma: 522 5700
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.

Sölustjóri

SJÚKRALIÐAR
Umsóknir má
senda rafrænt í gegnum vef Eirar, www.eir.is.
Umsóknir skulu
auðkenndar
SÆLGÆTISGERÐIN
FREYJA
EHF. ÓSKARmeð
EFTIR
HjúkrunEir
Sumar2017
AÐ
RÁÐA
SÖLUSTJÓRA
Í
100%
STARF.
Skjól hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða til
starfa. Um er að ræða fastar stöður auk sumarafleysinga. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Markmið Skjóls er að veita skjólstæðingum bestu
hjúkrun sem völ er á hverjum tíma og vera aðlaðandi
starfsvettnvagur.
Hæfniskröfur:
•
Íslenskt starfsleyfi
•
Reynsla af hjúkrun og umönnun æskileg
•
Jákvætt viðmót, frumkvæði og
samskiptahæfni
•
Metnaður og fagleg vinnubrögð
Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir,
mannauðsstjóri í síma 522 5600
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu
Skjóls www.skjol.is auðkenndar með
SjúkraliðarSkjólSumar2017
Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600. | www.eir.is

Eir hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða til
starfa. Um er að ræða fastar stöður auk sumarafleysinga.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.
Markmið Eirar er að veita skjólstæðingum bestu hjúkrun
sem völ er á hverjum tíma og vera aðlaðandi starfsvett
vangur.
Hæfniskröfur:
• Íslenskt starfsleyfi
• Reynsla af hjúkrun og umönnun æskileg
• Jákvætt viðmót, frumkvæði og samskiptahæfni
• Metnaður og fagleg vinnubrögð
Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmda
stjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir, mannauðsstjóri
í síma 522 5700
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar
www.eir auðkenndar með: SjúkraliðarEirSumar2017
Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

Helstu verkefni:
· Samskipti við lykilviðskiptavini Freyju á
innanlandsmarkaði.
· Dagleg umsjón og ábyrgð á allri sölu Freyju
á innanlandsmarkaði.
· Umsjón með sölumönnum og samhæfing á
þeirra störfum.
· Skipulagning og eftirfylgni söluherferða.
· Reglulegar eftirlitsferðir um sölusvæði.
· Gerð og eftirfylgni samninga.
· Söluáætlanagerð.
· Greining og nýting tækifæra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur.
· Reynsla af sölustjórnun á íslenskum
dagvörumarkaði.
· Reynsla af stjórnun söluteyma á dagvörumarkaði.
· Starfsreynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur.
· Góð tölvukunnátta.
· Talnaglögg/ur.
· Hæfni til að greina sölu, koma auga á og nýta
tækifæri.
· Framúrskarandi framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum bæði í ræðu og riti.
· Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
· Mikill drifkraftur og metnaður til að ná árangri.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri.
Umsóknir með kynningarbréfi og ferilskrá skal
senda á netfangið atvinna@freyja.is merkt
„FBL - Sölustjóri Freyja“.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Pétur Thor
Gunnarsson og skal senda fyrirspurnir á netfangið
peturthor@freyja.is.

HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunarfræðingar,
hjúkrunar– og læknanemar
Getum bætt við okkur hjúkrunarfræðingum,
hjúkrunar– og læknanemum í sumarafleysingar á
Skjól hjúkrunarheimili. Starfhlutfall og vinnutími
samkomulag.
Menntun og hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi,
nemar skila inn námsframvindu. Jákvætt viðmót,
frumkvæði og samskiptahæfileikar auk faglegs
metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri
hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri
í síma: 522 5600
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum vef Skjóls,
www.skjol.is. Umsóknir skulu auðkenndar með
SumarSkjólHjúkrun2017

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600. | www.eir.is

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

Heildverslun í Kóparvogi

Starfsmaður á lager og í útkeyrslu

UMÖNNUN
Eir hjúkrunarheimili leitar eftir starfsfólki við umönnun í
fastar stöður og við afleysingar. Starfshlutfall samkomulag.
18 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur:
• Góð þjónustulund, jákvæðni, hæfni í mannlegum
samskiptum, stundvísi og almennt hreysti
• Almenn tölvukunnátta
• Íslensku- og enskukunnátta
• Gild ökuréttindi - Lyftararéttindi kostur

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Nám í alþjóðlegum menntaskóla í Noregi

Einstakt tækifæri á námi til stúdentsprófs
í alþjóðlegu umhverfi (uwcrcn.no)

• Hafa náð 18 ára aldri og með hreint sakavottorð

Hæfniskröfur:
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi á að starfa með öldruðum
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Mennta- og menningarmálamálaráðuneytið auglýsir
eftir umsóknum um skólavist við Alþjóðlega
menntaskólann, Red Cross Nordic United World College (RCNUWC) í Flekke, Noregi
skólaárið 2017 - 2018. Umsækjendur skulu hafa lokið
sem svarar einu ári í framhaldsskóla, hafa
gott vald á ensku og vera á aldrinum 16-18 ára. Nánari
upplýsingar og umsóknareyðublöð er að
finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Um framtíðarstarf er að ræða
Nánari upplýsingar um starfið veitir Vignir í síma 695 9776
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar
Umsóknir sendist til vignir@rmk.is

Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæm
dastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðs
stjóri í síma 522 5700.
Umsóknafrestur er til 6. mars nk.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar
www.eir.is auðkenndar með: UmönnunEirSumar2017
Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

Efling-stéttarfélag auglýsir

framboðsfrest
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna kosningar stjórnar félagsins fyrir
kjörtímabilið 2017-2019.

Eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit
hjá Vinnueftirlitinu

Tillögur skulu vera um 7 stjórnarmenn til tveggja ára
samkvæmt 10. gr. laga félagsins.

Eftirlitsmaður
Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsmann til starfa við
tækja- og vélaeftirlit í Reykjavík.

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 20. febrúar 2017.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tækja- og vinnuvélaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
• Fræðsla á námskeiðum
Hæfnikröfur
• Iðnmenntun, t.d. bifvélavirkjun, vélvirkjun eða vélfræðimenntun
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s.
vinna við rekstur og/eða viðhald á eimkötlum, þrýstibúnaði og vinnuvélum
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í
starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs
máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
• Tölvufærni
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.
Um er að ræða 100 % starf með aðsetur í Reykjavík.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs eða á heimasíðu
Vinnueftirlitsins
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 06.03.2017
Nánari upplýsingar veitir
Magnús Guðmundsson - mg@ver.is - 5504600
VER Vinnuvélasvið
Bíldshöfða 16
110 Reykjavík
VER Efna og hollustuháttadeild • Bíldshöfða 16 • 110 Reykjavík

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 27. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Efling-stéttarfélag auglýsir

framboðsfrest til fulltrúaráðs
Gildis lífeyrissjóðs
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna kosningar fulltrúa Eflingar-stéttarfélags
í fulltrúaráð Gildis lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið
2017-2019.
Tillögur skulu vera um 46 fulltrúa í fulltrúaráðið og 4
fulltrúa til vara.
Fulltrúalisti uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með
mánudeginum 20. febrúar 2017.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 27. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

w

Velferðarsvið

Forvarnarsjóður Reykjavíkur
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er að sækja um
styrki til verkefna í einstökum hverfum eða almennt í borginni.
Hverfisráð veita styrki til verkefna í hverfum, en velferðarráð til
almennra forvarnarverkefna í borginni.
Styrkirnir gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og
stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta ekki
sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til.
Umsóknum um styrk skal skilað inn á Rafrænni Reykjavík;
http://reykjavik.is/thjonusta/minar-sidur-rafraen-reykjavik
Úthlutanarreglur má nálgast á heimasíðu sjóðins;
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur
Opnað verður fyrir umsóknir 20. febrúar kl. 13:00 og er
umsóknarfrestur til miðnættis 20. mars 2017.
Alls eru 10 milljónir króna til úthlutunar árið 2017.
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða veittir til
verkefna sem styðja:
• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og fyrirtækja í þágu
forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem borgarstjórn
setur hverju sinni

Kjörstjórn
Eflingar-stéttarfélags

Sérfræðingar í
ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Umsóknir berist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, eða á
netfangið postur@mrn.is í síðasta lagi 17. mars 2017.

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Ný verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hafnarstræti Endurgerð. Pósthússtræti Tryggvagata 2017. Útboð nr. 13874.
• Geirsgata – Kalkofnsvegur. Flutningur gatnamóta
2017 – Eftirlit. Útboð nr. 13873
• Dúklagningar í ýmsum mannvirkjum
Reykjavíkurborgar 2017. Útboð nr. 13869.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2017. Útboð 1 –
Vestan Kringlumýrar-brautar. Útboð nr. 13865.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2017. Útboð 2 –
Austan Kringlumýrar-brautar að Reykjanesbraut.
Útboð nr. 13866.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2017. Útboð 3 –
Austan Reykjanesbrautar. Útboð nr. 13867.

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:
Hjallabrún - 2017
Verklok eru: 15. ágúst 2017
Verkið felur í sér gerð á nýrri götu Hjallabrún, þ.e. gröft
á óburðarhæfu efni, útlagningu neðra burðarlags, gerð
fráveitu og vatnsveitu. Að auki skal leggja neðra burðarlag
í göngustíga við götuna. Skila skal götu í réttri hæð undir
efra burðarlag þ.e. 10 cm undir endanlegri götuhæð.
Helstu magntölur eru:
- Gröftur á lausu efni
- Fleygun
- Neðra burðarlag
- Fráveitulagnir
- Vatnsveitulagnir

1.600 m³
350 m³
4.750 m³
702 m
351 m

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

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
fimmtudeginum 16. febrúar 2017. Þeir sem hyggjast gera
tilboð í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið
utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang,
síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í
tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl. 11:00 föstudaginn 3. mars
2017, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

FAST

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Hveragerði

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

Yfirlagnir á malbiki í Hafnarfirði 2017
Áætlað magn ca 22.000 m². Útboðsgögn eru afhent eftir
skráningu og greiðslu hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu
Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, frá og með mánudeginum
20. febrúar. Verð kr. 3.000.-

Garðabær, óskar eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholtsskóli – 1. áfangi.
Útboð 04 - lóðarfrágangur.

Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim
bjóðendum er þess óska. Opnun tilboða þriðjudaginn 28.
febrúar kl. 10. Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem
er eða hafna öllum.

Verkið felst í mótun á landslagi, gerð drenog regnvatnsgarða (fráveitu),
yfirborðsfrágang malbikaðra og hellulagðra
flata s.s. bílastæða, aðkomusvæða og
göngustíga. Einnig smíði og uppbyggingu
leiksvæða,
girðinga
leiktækja.
nokkrar útfærslur
á merkinu. Hægt
er að og
setja
vefslóð, Uppsteypa
unar eða mismunandi
slagorð við
merkið íog
bláum
lit.
á geymslu
á lóðinni
reisingu
ljósastaura.

X

X

Tími til að lifa og njóta

X
X

Óskað er eftir tilboðum iðnmeistara og verktaka í
eftirtöldum starfsgreinum:

X

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚTBOÐ
Reykjaneshöfn, óskar eftir tilboðum í verkið:

Stormur SH-333, förgun

X

Gert er ráð fyrir að kaupandi muni semja við einn til
þrjá lægstbjóðendur í hverri iðngrein, sem uppfylla þær
kröfur settar eru fram í útboðsgögnum. Nákvæman
fjölda bjóðenda sem kaupandi mun semja við í hverri
iðngrein má sjá í útboðsgögnum.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum nr. ORR2017-01.

Verktími er áætlaður 3 mánuðir, frá 15. mars 2017 til 15.
júní 2017.

Reykjavík
1 • 110
Útboðsgögn er hægt að sækjaBæjarhálsi
án greiðslu
á vefsíðu
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveitu Reykjavíkur https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016
www.or.is/um/utbod

X

Útboðsgögn verða afhent á geisladisk á skrifstofu VerkX
fræðistofu Suðurnesja, Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ,
frá og með mánudeginum 20. febrúar 2017.

X

Þjónustu vélvirkjameistara
Þjónustu málarameistara
Þjónustu múrarameistara
Þjónustu rafvirkjameistara (B löggilding)
Þjónustu trésmíðameistara
Þjónustu pípulagningameistara
Þjónustu skrúðgarðyrkjumeistara
Þjónustu hreingerningaverktaka
Þjónustu sérhæfðra sigmanna

Verkið felst í að fjarlægja og farga eikarbátnum Stormi
SH-333, sem er skráður 75,95 brúttórúmlestir. Báturinn
er í Njarðvíkurhöfn.

X

Tilboð verða opnuð á sama stað mánudaginnX6. mars
X
2017, kl. 11:00.Tími til að lifa og njóta
X

X

X

X

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525X8500 • GARDABAER.IS

ÞJÓNUSTA
IÐNMEISTARA OG VERKTAKA

Orkuveitu Reykjavíkur. Útboðið og samningar í kjölfar
þess taka til verkefna sem unnin verða á árinu 2017
með möguleika á framlengingu á árunum 2018 og
2019.

585 5500

X

X

RAMMASAMNINGSÚTBOÐ

Útboð

HAFNARFJARÐARBÆR

Útboðsgögn er hægt að nálgast á vef
Garðabæjar, gardabaer.is, frá og með
þriðjudeginum 21. febrúar 2017.

X

Orkuveita Reykjavíkur sef. óskar eftir tilboðum í:

Óskað er eftir tilboðum í þjónustu iðnmeistara og verktaka vegna viðhalds og endurbóta á eignasafni

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Helstu magntölur eru:
Gröftur
1.300 m³
Fylling og burðarlög
2.800 m³
Fráveitulagnir
560 m
Snjóbræðslulagnir
5.000 m
Strenglagnir – rafstrengir
1.570 m
Ljósastólpar
46 stk
Steypumót
200 m²
Hellulagðir fletir
2.240 m²
Gúmmíhellur
550 m²
Malbikuð svæði
2.540 m²
Ecoraster plastgrindur
690 m²
Gróðursetning á trjám og runnum 1.000 stk
Grasþakning
4.500 m²
Smíði á timbursetbekkjum,
tærð merkisins er minnsta auða svæðið sem skal vera umhverfis
pöllum og sandkössum
Leiktæki
24 stk.

X

Útboð

Nánar á hafnarfjordur.is

Verkinu skal lokið fyrir 1. nóv. 2017.

Tilboðum skal skilað á Bæjarskrifstofur
Garðabæjar, Garðatorgi 7 í Garðabæ, eigi
síðar en fimmtudaginn 9. mars 2017, kl.
11:00. Verða þau þá opnuð þar að
X
viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

www.fastradningar.is

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
eftirfarandi verkefni.

SBÆR | HÖNNUNARSTAÐALL

X

Ráðningar

X

X

X

X

X

Orkuveita Reykjavíkur

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
02.03.2017, kl. 11:00.
ORR-2017-01

18.02.2017

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Útboð á borun hitastigulsholna í Eyjafirði
og borun grunnrar vinnsluholu við Ytri Vík.

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

Verkið felst í borun allt að 15 hitastigulsholna, annars vegar í
Eyjafjarðardal, og hins vegar við Ytri Vík. Jafnframt skal bora allt
að 250 m vinnsluholu við Ytri Vík. Tilboðum skal skilað á skrifstofur
Norðurorku að Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri,
fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 1. mars 2017, í umslagi merktu
„Boranir 2017.“ Tilboðin verða opnuð sama dag kl. 14:00 í
húsakynnum Norðurorku, að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

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

Útboð

Fyrir hönd Norðurorku hf.
Bjarni Gautason, ÍSOR - Akureyri

Sveitarfélagið Árborg auglýsir :
„Sláttur og Hirðing á Eyrarbakka
og Stokkseyri 2017“
Sveitarfélagið óskar eftir tilboðum í grasslátt og hirðingu
á tilgreindum svæðum á Eyrarbakka og Stokkseyri ásamt
flutning á grasi í urðunartipp við Lækjarmót. Sláttursvæðin
sem um ræðir skiptast í þrjú umhirðustig með mismunandi
sláttutíðni.

ÚTBOÐ
Mannvit hf,
f.h. Cambridge Plaza Hotel Company ehf.
óskar eftir tilboðum í verkið:

AUSTURBAKKI 2 – Reitur 5A
Burðarvirki
Verkið felur í sér gerð og frágang á burðarvirki fyrirhugaðrar byggingar hótels á reit 5A á lóðinni Austurbakka 2 í Reykjavík, ásamt
tilheyrandi aðstöðusköpun og leigu á vinnubúðum á verkstað,
jarðvinnu og lögnum í fyllingu.
Helstu magntölur eru:
Fyllingar undir og að húsi
Lagnir í fyllingu
Steypumót
Bendistál
Staðsteypt steinsteypa
Forsteyptar veggeiningar
Steyptar holplötur
Stálvirki

17.100 m3
970 m
46.000 m2
1.150.000 kg
12.500 m3
4.040 m2 / 320 stk
4.800 m2
23.000 kg

Gerð og frágangi burðarvirkis skal að fullu lokið eigi síðar en
6. nóvember 2018.
Útboðsgögn fást afhent á USB lykli í afgreiðslu Mannvits hf, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi, frá og með mánudeginum 20. febrúar 2017.
Tilboð skulu hafa borist til afgreiðslu Mannvits hf, Urðarhvarfi 6,
203 Kópavogi, eigi síðar en föstudaginn 24. mars 2017, kl. 10:00.
Tilboðin verða opnuð þar og þá í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þess óska og skilað hafa inn tilboði í verkið.

Umhirðustigin skilgreinast þannig:
1. stig – næsti sláttur eftir 1 til 7 daga.
2. stig – næsti sláttur eftir 7 til 14 daga.
3. stig - næsti sláttur eftir 30 til 45 daga
Samningstímabil er frá 15. maí 2017 til 31. ágúst 2017.
Helstu magntölur eru:
- Flöt slegin á 1 til 7 daga fresti
- Flöt slegin á 7 til 14 daga fresti
- Flöt slegin á 30 til 45 daga fresti

106.226 m2
6.915 m2
12.028 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
fimmtudeginum 16. febrúar 2017. Þeir sem hyggjast gera
tilboð í verkið skulu hafa samband við Baldvin á skrifstofu
Eflu á Suðurlandi í síma 412 6909, eða með tölvupósti í
netfangið baldvin.arnason@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin
send í tölvupósti.
Kynningarfundur um verkið verður haldin Þriðjudaginn
21. febrúar n.k. kl. 11:00 á skrifstofu framkvæmda og
veitusviðs, Austurvegi 67, 800 Selfoss. Þar verður farið yfir
útboðsgögn og verkþætti. Eftir kynningarfundinn verður
boðið upp á vettvangsskoðun á verkstöðum.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5,
800 Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 2. mars 2017 og
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
Framkvæmda og veitusvið Árborgar

ALÚTBOÐ - FORVAL

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum
í endurnýjun á um 7700 m2 af gervigrasi í
Akraneshöllinni.
Útboðsgögn má panta hjá SportVerk ehf.
á netfanginu: pwj@sportverk.is
Opnun tilboða er 7. mars 2017, kl. 14:00

ÚTBOÐ
Þingvellir Hakið - Sýning í gestastofu
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
ÚTBOÐ NR. 20464

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Ríkiskaup, fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins og
Þjóðgarðsins á Þingvöllum, óska eftir tilboðum í margmiðlunarverkefni og verkframkvæmd sem felur í sér fullnaðarhönnun, útfærslu, uppsetningu og lokafrágang á samþykktri
sýningu í stækkaðri Gestastofu á Hakinu á
•hugmynd
HreyfiljósaðSpot/Profile
Fyrir liggur samþykkt heildarhugmynd sýning•Þingvöllum.
Hreyfiljós Wash
•arinnar,
Fastljósmarkmið,
Wash markhópar, efnistök, frásagnarliðir og
miðlunarleiðir
sem gestir munu upplifa.
•helstu
Upphengjur
fyrir ofangreint
Opnun verður
hinnar við
nýjueinn
sýningar
er áætluð
í maí
2018. ByggingSamið
aðila um
viðskipti
þessi.
arframkvæmdir við stækkun Haksins eru hafnar og gert er
ráð fyrirupplýsingar
að þeim ljúki
Uppsetning sýningarinnar
Nánari
máí mars
finna2018.
í útboðsgögnum,
sem verða
er því áætluð
frá mars
til maí(2018.
aðgengileg
á vef
Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
Nánari lýsingu verksins er að finna í útboðslýsingu og viðaukum hennar
sem til
aðgengileg
eruBorgartúni
á heimasíðu
Tilboðum
skal skila
Ríkiskaupa,
7c,Ríkiskaupa
105
www.rikiskaup.is.
tilboða
30. 22.
mars
2017 kl. 11.00
Reykjavík
þar sem Opnun
þau verða
opnuð
desember
2015,hjá
Ríkiskaupum.
kl.
14.00 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

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

Hafnarfjarðarbær óskar eftir umsóknum um þátttökurétt í lokuðu alútboði vegna hönnunar
og byggingar á skóla í Skarðshlíð, Hafnarfirði.
Skólinn samanstendur af húsnæði fyrir 2ja hliðstæðu grunnskóla um 6.710 m2, tónlistarskóla um
470 m2, leikskóla um 750 m2 og íþróttahús um 870 m2, samtals um 8.800 m2.
Gert er ráð fyrir að skólinn verði byggður í þrem áföngum með skilum sem hér segir:
1. áfangi, 1.500 m2
2. áfangi, 4.000 m2
3. áfangi, 3.300 m2

15. júní 2018
15. júní 2019
15. júní 2020

Fjöldi þátttakenda er takmarkaður við fimm og verði umsækjendur fleiri, verður dregið á milli hæfra umsækjenda.
Skilafrestur og opnun umsókna um þátttöku er föstudaginn 3. mars 2017, kl. 11. Umsókn um afhendingu
forvalsgagna skal senda á: orn@vsb.is

Frekari upplýsingar veitir Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma 8977832.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

Eitt glæsilegasta hús Hríseyjar er til sölu. Eignin er vel staðsett og
getur hentað fyrir stóra fjölskyldu eða félagasamtök.

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

Allar frekari upplýsingar veitir
Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali
Fasteignasalan BYGGÐ, Skipagötu 16, 600 Akureyri
Sími 464-9955 - Netfang: bjorn@byggd.is

HOFTEIG 20, jarðhæð

ANDARHVARF 3, KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

S
ÚSÚ
H
H
Ð
IIÐ
O
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Blönduhlíð 17
OPIÐ HÚS

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

sunnudaginn 19.feb. kl.15:00-15:30
Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala

OPIÐ
HÚS SUNNUDAG
2017 KL.• Fax
14.30
TIL 15.00
Furugerði
v. Álmgerði •19.02.
Sími 588-2030
588-2033
Lögg.fast.
Borgir s. 588-2030
kynnaSigríður
til sýnis Gunnlaugsdóttir
sunnudag: Sérlega fallegt
og stílhreint einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Frábær staðsetning með miklu útsýni til fjalla frá Hengli
í norðri til Þríhnjúka og í Grindarskörð. Frágengin lóð með
veröndum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Innbyggður tvöfaldur
bílskúr.

Áhugasamir velkomnir milli KL. 14.30 og 15.00 sunnudag.
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030.

NÝLENDUGATA 22, REYKJAVÍK
IÐ
OP

S

HÚ

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Risíbúð við Blönduhlíð 17
4 svefnherbergi
Sameiginlegt þvottahús
Miðsvæðis í Reykjavík

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856

Verð:

gunnar@miklaborg.is

37,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Kaupmannshúsið/Kaupfélagshúsið,
fasteign og rekstur á Höfn í Hornafirði

- með þér alla leið -

Til sölu er elsta íbúðarhús Hafnar, byggingarár 1897, einstaklega
reisulegt og fallegt og stendur á frábærri lóð við hafnarsvæðið á
Höfn.

Fasteignamiðlun

Húsið er 292.8 m2 á 3 hæðum, hefur allt verið gert upp að utan sem
innan og er með veitingaleyfi á 2 hæðum (VeitingastaðurinnNýhöfn)
ásamt leyfi fyrir gistingu í íbúð á efstu hæð.

KLETTHÁLS 1

Húsið er tilbúið til rekstrar fyrir komandi ferðamannasprengju
sumarsins en Höfn í Hornafirði er einn af fjölsóttari ferðamanna
stöðum landsins.
Um er að ræða einstakt atvinnutækifæri sem gæti t.d. hentað sam
hentum hjónum sem gætu búið í íbúðinni og rekið veitingahúsið.
Eigendur skoða skipti á fasteignum.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19.02. 2017 KL. 15.30 TIL 16.00
Borgir s. 588-2030 kynna til sýnis sunnudag: Þriggja herbergja íbúð á efri hæð í þessu fallega húsi við Gömlu Höfnina í
Reykjavík. Flott staðsetning við Miðbæjinn. Íbúðin er björt með
fallegum gluggum og góðri lofthæð. Garður við húsið sem má
loka af.

Nánari upplýsingar á Jaspis fasteignasölu á Höfn og jaspis.is

Til leigu 389 fm - laust strax

Snorri Snorrason lögg. fasteignas.
Litlabrú 1, 780 Höfn
s. 478 2000
snorri@jaspis.is

Áhugasamir velkomnir milli KL. 15.30 og 16.00 sunnudag.
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030.

Til leigu 389 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð sem hentar undir
margskonar starfsemi. Húsnæðið er opið með stórum gluggum
og inn af því eru skrifstofur í opnu rými. Vöruhurð bakatil.
Halldór Már lögg. fasteignasali veitir uppl. í s: 898 5599.

Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Fax 588-2033 • Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Hjördís Hilmarsdóttir

Löggiltur fasteignasali

Kaupvangi 2, 700 Egilsstöðum Sími 580 7905

Löggiltur leigumiðlari

Hilmar Gunnlaugsson

Hæstaréttarlögmaður og
löggiltur fasteignasali

Sigurður Magnússon

Löggiltur fasteignasali

Austurvegur, Seyðisfirði. Viðskiptatækifæri, ýmis skipti möguleg.
Höfum í sölumeðferð mjög spennandi
atvinnutækifæri og íbúð í hjarta hins
rómaða bæjar á Seyðisfirði. Um er að
ræða gistiheimili með 6 stúíóíbúðum,
standsettum 2016, allar með sér inngangi.
Verslunarrými í langtímaleigu er í hluta
jarðhæðar (leigutaki er Lyfja hf.) og
glæsileg 5 herbergja íbúð með miklum
möguleikum á efri hæð. Húseigninni
(samtals 522,4 fm.) er skipt í tvær
aðskildar fasteignir í veðmálabókum.

SKEMMTILEGT ATVINNUTÆKIFÆRI!
Erum með á sölu pósthúsið/símstöðina í kjarna bæjarins í Þorlákshöfn.
Gullið tækifæri á þessum ferðamannatímum fyrir gistiheimili og veitingahús!
Húsið á aðliggjandi lóð með byggingarrétti.
Mikil og góð malbikuð bílastæði fylgja eigninni.
Allar nánari upplýsingar veittar hjá Fasteignasölu
Suðurlands á fastsud@gmail.com

Ýmis skipti möguleg.

www.inni.is

Austurland er land tækifæranna!

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Boðahlein 5 Garðabæ, raðhús fyrir eldri borgara
IÐ
OP

Runólfur GunnlaugssonÁsmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Sýslumannshúsið í Stykkishólmi.

Selbraut 1 Seltjarnarnesi

Þetta sögufræga og endurgerða og glæsilega 260 fm hús er nú
til sölu. Eignin er á besta stað í miðbæ Stykkishólms. Einstakt
tækifæri, getur hentað sem orlofshús ofl. Húsið stendur á stórri
lóð. Verð 79 millj.
Allar nánari uppl. Veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali,
asmundur@hofdi.is, Gsm 895 3000.-

Sérlega fallegt og vel staðsett 402 fm einbýlishús með
tvöföldum innbyggðum bílskúr á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
Frábært fjölskyldu hús. Eignin er til afhendingar fljótlega.
Verð kr. 175 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000

S

HÚ

Raðhús á einni hæð, ásamt bílskúr í bílskúrslengju við
Boðahlein 5 í Garðabæ (beint á móti Hrafnistu). Húsið er skráð
84,9 fm. og bílskúr 22 fm. alls skráð 106,9 fm. skv. Þjóðskrá.
Verð kr. 41,9 millj.
Opið hús í dag laugardag kl. 13-14.
Uppl. Veitir Runólfur viðsk.fr. lögg.fast. á Höfða s. 892 7798
runolfur@hofdi.is

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

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Opið hús

lau. 18. feb. 14.00-14.30.

Fossagata 8

101 Reykjavík

Einbýlishús

Einstakt einbýlishús á þessu vinsæla stað

Tilboð

Mánatún 9 - íbúðir

Fjölbýlishús

Íbúð - 8. hæð

Opið hús

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

NÝJAR ÍBÚÐIR Á SIGLUFIRÐI/HLÍÐARVEGUR 20, SIGLUFIRÐI

Vatnsstígur 21

Verð frá 56m

Gunnlaugur fasteignasali

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.
3 herbergi

130-140 fm

Laus strax

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð
Brandur fasteignasali

897 1401

4 herbergi

125.000.000
Opið hús

þri. 21. feb. kl. 17.30-18.00

101 Reykjavík
136,2 fm

Brandur fasteignasali

897 1401

4 herbergi

76.000.000

144,0 fm

Sjón er sögu ríkari, komið og sjáið hvað Siglufjörður
hefur upp á að bjóða
Gunnlaugur fasteignasali

Kaplaskólsvegur 31

Laus strax

Íbúð

897 1401

2 herbergi

30.900.000

Opið hús

mið. 22. feb. kl. 18.00-18.30

844 6447/gunnlaugur@fastborg.is

mið 22. feb. kl 17.00-17.30

101 Reykjavík

Fallegt sjávarútsýni
Brandur fasteignasali

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.

Opið hús

lau. 18. feb. kl. 13.00-13.30

Íbúð - 2. hæð

Opið hús

Laus fljótlega

Fallegt sjávarútsýni - Stæði í bílskýli

Vatnsstígur 16-18

Kjarlarland 20

lau. 18. feb. 14.00-16.00

107 Reykjavík
61 fm

Rúmgóð og björt stofa

Björt og vel skipulögð íbúð í hjarta vesturbæj.
Þóra fasteignasali

777 2882

fim. 23. feb.kl. 17.30-18.00

Reykjavík

Gott pallahús í Fossvoginum – tilvalið fjölskylduhús með
möguleikum á 6 svefnherbergjum. Upptekin loft í stofu og eldhúsinýlegt eldhús og stór bílskúr. Suðurgarður í góðu skjóli.

Meistaravellir 5 - íbúð 305

Fjölbýlishús

6 herbergi

Íbúð

79.500.000

Stutt í skóla og leikskóla

222 fm

Þóra fasteignasali

Stór bílskúr

777 2882

29.900.000

2 herbergi

58 fm

107 Reykajvík
Íbúð í Sigvaldahúsi

Útsýni yfir vesturbæinn og suðursvalir
Þóra fasteignasali

777 2882

Tröllakór 18-20
Íbúð

46.900.000

4-5 herbergi

203 Kópavogur
122 fm

Stæði í bílageymslu

Endaíbúð með frábæru útsýni yfir óbyggt svæði
Þóra fasteignasali

777 2882

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

FAST

Ráðningar

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ
HÚS

Guðbjörg G Sveinbjörnsdóttir

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

IÐAVELLIR 14B - REKSTUR OG HÚSNÆÐI

www.fastradningar.is

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

Skógarvegur 12-14, íbúð 301
Nýbygging í Fossvogi

O PI Ð
HÚS

MARÍUBAUGUR 37 Grafarholt
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. FEBRÚAR FRÁ KL 13:00-13:30
Einstaklega glæsilegt og vel skipulagt 148,7fm. 5 herb. raðhús
á einni hæð með bílskúr. VERÐ 65.000.000
Nánari upplýsingar gefur Bergþóra s.895-3868 og
Sigurður s. 898-3708

Vel staðsettur fullbúinn söluturn með mikla vaxtarmöguleika.
Möguleiki er að kaupa bæði rekstur og húsnæði eða einungis
rekstur. Vel innréttað verslunarhúsnæði alls 249,5fm. með góðri
vinnuaðstöðu. Grill í afgreiðslu, íssala, afstúkað spilakassasvæði og rúmgóður salur sem gefur möguleika á góðum fjölda
sæta. Mjög snyrtileg eign með góðu vinnusvæði á bakvið
og afgreiðslusal. Stutt frá Keflavíkurflugvelli og í nálægð við
iðnaðarhverfi. Tilboð óskast

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

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

Guðbjörg Matthíasdóttir.

hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar fasteignafyrirtækja- og skipasölu.
S: 899-3984

DALATANGI 8

EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ MEÐ VERÐLAUNAGARÐ
Opið hús sunnudaginn 19. feb. milli 13:00 og 14:00.
Til sýnis glæsileg fullbúin 4ra herb. 160 fm íbúð á 3. hæð með
góðu útsýni út á Nauthólsvík. Vandaðar innréttingar eru í
íbúðinni. Tvö baðherbergi, rúmgott þvottahús og sér stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð 84,8 m.
Sala
fasteigna
frá
Nánari
uppl. veita:
Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali s: 899 1882
og Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.m. fast.sala s: 896 1168.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. FEBRÚAR KL. 14:00 – 14:30

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
| S. 460
Lögg.
Fast.
Fasteignasala
Akureyrar
- Sími
4605151
5151| Arnar
- ArnarGuðmundsson
Guðmundsson
Lögg.
Fast.

OP

Glæsilegt 189 fm. einbýlishús
með sólstofu, innbyggðum
bílskúr og upphituðu plani á
góðum stað við Dalatanga
í Mosfellsbæ. Fjögur
svefnherbergi, gestasalerni
og baðherbergi. Fallegur
og gróinn verðlaunagarður
með stórri timburverönd
ásamt annarri minni sem er hugsuð fyrir
heitan pott. Einstök eign á góðum stað í
Mosfellsbæ.

IÐ

HÚ

S

Verð 69,9 millj.

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

LITLIKRIKI 2
MOSFELLSBÆR

Húsið Bræðraborgarstígur 16 & lóðin Drafnarstígur 9

FRÁBÆR
STAÐSETNING

Einstök húseign

Húsið stendur á horni Öldugötu og Bræðraborgarstígs. Húsið hýsti áður bakarí
og bókaforlag Iðunnar. Það hefur verið gert upp og er hið glæsilegasta.
Húsið er byggt upprunalega árið 1930 samkvæmt
skráningu Þjóðskrár Íslands. Um er að ræða
skrifstofu-, verslunar- og iðnaðarhúsnæði á tveimur
hæðum ásamt rishæð og kjallara. Útbygging með
mikilli lofthæð. Húsið er steinsteypt. Verð 430 millj.

Drafnarstígur 9 er 207 fm lóð og liggur að
húsinu baka til og nýtist í dag sem bílastæði fyrir
heildarbygginguna. Verð 20 millj.

Litlikriki 2, Mosfellsbær

Verið velkomin í opið hús sunnudaginn 19 febrúar að
Litlakrika 2 frá kl 16:00 til 16:30 á 1 hæð til vinstri. Um er að
ræða bjarta og vel skipulagða 169,3 fm íbúð á fyrstu hæð
í góðu lyftuhúsi með sér garði þar sem er hægt að hafa
sérinngang. Íbúðin er á tveimur hæðum þar sem hægt er að
ganga frá íbúð niður hringstiga í 30,1 fm bílskúr, þvottahús og
geymslu. Eignin er staðsett á einum besta stað í
Mosfellsbæ að Litlakrika 2. Krikaskóli er hinum megin við
götuna og í Varmárskóla og íþróttamiðstöðina að Varmá er
hægt að ganga án þess að fara yfir götu (göngubrýr eða
undirgöng). Öll helsta þjónusta í Mosfellsbæ er í göngufæri.
Verð: 52,4 millj.
Kristján
Ólafsson

Eignirnar seljast einungis saman

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Sverrir Kristinsson

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

kjartan@eignamidlun.is
824 9093

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

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

LÆKKAÐ VERÐ

Sóltún 2, Hvanneyri

Aðalstræti 20, 60+íbúð

311 BORGARBYGGÐ
STÆRÐ: 160,5 fm

415 BOLUNGARVÍK

PARHÚS

HERB:

3

STÆRÐ: 101 fm

Glæsilegt parhús með tveimur sólpöllum,
þremur herbergjum og bílskúr. Húsið er fallegt
og vandað á góðum stað á Hvanneyri þar sem
óskert náttúran er aftan við húsið.
Heyrumst

Kristján 696 1122

Heyrumst

34.900.000

3

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

19. feb 13:30 – 14:00

Birkiholt 4

Holtsvegur 37, íbúð 401

225 ÁLFTANES

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Penthouse íbúð með 15,8 m þaksvölum/verönd
til suðurs og mikið útsýni. Vandaðar
innréttingar og tæki. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en votrými flísalögð.
Heyrumst

Stefán 892 9966

64.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

HERB:

22.800.000

Helga 822 2123

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 91,9 fm

FJÖLBÝLI

Glæsilega íbúð á 2 hæð (t.h. á mynd) í nýlegu
lyftuhúsi. Útsýnið er stórkostlegt. Íbúðin sjálf er
84,8 m2, yfirbyggðar svalir 9 m2 og geymsla
7,2 m2. Íbúðin er laus með stuttum fyrirvara.

19. feb 17:00 – 17:30

STÆRÐ: 95,1 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi á 2.hæð við Birkiholt
4 á Álftanesi.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

37.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 119-195 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3-4

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

Verð frá 57.500.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is
Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

LIND Fasteignasala kynnir:

LAUGAVEGUR 17-19 /

Á Hljómalindarreit hefur miklu verið breytt. Nokkur hús rifin og önnur verið gerð upp frá grunni. Lögð hefur verið megin
áhersla á að halda í gamla miðbæjarútlitið og stemmninguna. Á reitnum er hótel, verslun/veitingastaðir og þjónusta við
Hverfisgötuna og verslunar og veitingahús við Klapparstíg auk íbúða. Við Laugaveginn er verslun og íbúðir. Á miðjum
reitnum á milli byggingana verður fjölbreytt og lifandi torg. Undir torginu er bílakjallari sem tilheyrir hótelinu og íbúðunum
á reitnum.

Íbúðirnar eru hannaðar af Minimum ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. Sérsmíðaðar innréttingar frá HBH. Hverri
íbúð fylgir sér geymsla í kjallara og bílastæði í lokaðri bílgeymslu.
Einnig er hjóla- og vagnageymsla í kjallara hússins ásamt
sameiginlegu þvottahúsi. Íbúðirnar skilast fullbúnar. Baðherbergi
flísalögð. Parket á stofum og alrýmum. Ísskápur og uppþvottavél
fylgja.
Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris með tvíhalla þaki sem skiptist í
fimm íbúðir á 2. til 4. hæð, verslunarrými á jarðhæð með aðgengi
frá Laugavegi og torgi Hljómlindarreits ásamt geymslum,
inntaksrými, þvottahúsi og hjólageymslu í kjallara. Niðurgrafin
undirgöng eru frá húsinu að bílastæðahúsinu.

Laugavegur 17 er í raun nýtt hús með upprunalegu útliti á fjórum hæðum auk kjallara. Verslunin 66° Norður á jarðhæð og
5 íbúðir á þremur hæðum hússins. Húsið sem var byggt árið 1908 hefur endurheimt fyrri reisn og er útlit þess óbreytt við
Laugaveg.

Laugavegur 19 er í raun nýtt hús í upprunalegu útliti á fjórum hæðum auk kjallara. Upphaflega var húsið
reist árið 1890 en hefur tekið miklum breytingum í gegn um tíðina og er útlit hússins samkvæmt. fyrri
tíma.

Uppspretta ánæg

HLJÓMALINDARREITUR
NÝJAR FULLBÚNAR LÚXUSÍBÚÐIR TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR,
ÖLLUM ÍBÚÐUNUM FYLGIR BÍLASTÆÐI Í LOKUÐUM BÍLAKJALLARA.

OPI
HÚ Ð
S

Laugavegur 17-19
Stærð: 67 - 111 fm. Herb: 2-3. Verð: 57,8 - 83,5 m.kr.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. FEB FRÁ KL 15:00 – 16:00
Allar nánari upplýsingar veita:

gjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson

Gunnar Valsson

699 5008

699 3702

Löggiltur fasteignasali

hannes@fastlind.is

Aðstoðarmaður fasteignasala.

gunnar@fastlind.is

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

TIL LEIGU
Glæsilegt verslunarhúsnæði á fyrstu hæð að Hafnarstræti 19, Reykjavík.
Vönduð nýbygging í hjarta borgarinnar, með rými allt að 325 m2 að stærð og mikilli lofthæð.
Stórir gluggar og aðgengi á jarðhæð bæði frá Hafnarstræti og Tryggvagötu.
Frekari upplýsingar veitir Gunnar Gunnarsson í síma 773-3016.

EINSTAKT
TÆKIFÆRI Í
FERÐAÞJÓNUSTU

Ferðaþjónustuþorp til sölu

Laugar í Sælingsdal
Til sölu eru fasteignir sem seldar verða í einu lagi.
Eignirnar eru samtals að stærð 4.925,2 fm og skiptast þannig:
Laugar-Hótel
1.075,5 fm hótelbygging með 20 fullbúnum hótelherbergjum,
móttöku og fundarsal.
Laugar-Skóli
2.019 fm skólabygging með 26 herbergjum, flest með handlaug.
Baðherbergi, sturtuaðstaða og geymslur. Fullbúið eldhús,
stór matsalur og salur.
Laugar- íþróttamiðstöð og sundlaug
1365,5 fm íþróttahús með sviði og stúku, búningsaðstaða og sundlaug.
Fjögur einbýlishús fylgja eignunum
Laugaland, einbýlishús á einni hæð, 111,6 fm, byggt 1967
Laugasel, einbýlishús á einni hæð,156,8 fm, byggt 1969
Laugavellir, einbýlishús á einni hæð, 126,0 fm, byggt 1980
Laugafell, einbýlishús á tveimur hæðum, 97,7 fm, byggt 1953
Möguleiki er á því að bæta tugum herbergja við núverandi fjölda.
Staðsetningin er einstök og bíður upp á fjöldamörg tækifæri.
· Ásett verð er 530 milljónir

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kjartan Hallgeirsson

Andri Guðlaugsson

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

andri@eignamidlun.is

sverrir@eignamidlun.is

824 9093

662 2705

861 8514

Sala fas
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