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

Störf framleiðslustarfsmanna og
iðnaðarmanna hjá PCC BakkiSilicon

Fasteignasali óskast
Fjárfesting Fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan
fasteignasala eða nema í löggildingu til fasteignasala.
Miklir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.
Umsóknir ásamt upplýsingum
um menntun og fyrri störf
sendist á
fjarfesting@fjarfesting.is
fyrir 1. mars næstkomandi.

Starfsmenn í
afgreiðslu

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við Húsavík eru núna
langt komnar. Kísilverið mun verða eitt af tæknilega full
komnustu og umhverfisvænustu kísilverum í heimi. Áætlað
er að gangsetning hefjist í desember 2017.

IÐNAÐARMENN

Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 110 manns með ýmiss
konar bakgrunn og menntun.

Lögð verður áhersla á framleiðslustýrt viðhald, að nýta
ástandsgreiningar og fyrirbyggjandi aðferðir til að lág
marka niðritíma á búnaði. Unnið verður eftir viðurkenndum
aðferðum við skipulagningu á viðhaldinu. Iðnaðarmenn
verða ráðnir til að hefja störf frá ágúst 2017.

Núna leitum við að áhugasömum aðilum til starfa í fram
leiðsluteymi okkar ásamt iðnaðarmönnum.

Vélvirkjar

Áhugi og áhersla á heilsu, öryggis og umhverfismál er
mjög mikilvægur þáttur í þessum störfum.

Vélvirkjarnir sinna margvíslegu viðhaldi. Unnið er í teymum
og verkefni hvers og eins eru fjölbreytt. Vélvirkjar munu starfa
á dagvöktum og sinna einnig útkallsvöktum (bakvöktum).

Tékkland bifreiðaskoðun óskar
eftir starfsmanni í afgreiðslu á
höfuðborgarsvæðinu í fullt starf.
Jafnframt er óskað eftir starfsmönnum í
afgreiðslu við sumarafleysingar bæði á
höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.
Hæfniskröfur:
Almenn tölvukunnátta
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni
Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Framleiðslustarfsmenn
Framleiðslustörfin eru fjölbreytt og til lengri tíma er lögð
áhersla á fjölhæfni starfsmanna. Áætlanir gera ráð fyrir
átta tíma þrískiptum vöktum á virkum dögum og tólf tíma
vöktum um helgar. Hver vakt á frí aðra hverja helgi og valda
virka daga. Framleiðslustarfsmenn verða ráðnir til að hefja
störf í október og nóvember 2017.
Hæfniskröfur:
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Dugnaður og vilji til að takast á við krefjandi verkefni
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Heiðarleiki og stundvísi
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Góð íslenskukunnátta og skilningur í ensku
PCC BakkiSilicon stefnir að því að hafa í vinnu hæft starfs
fólk með góða faglega þekkingu. Við leggjum áherslu á að
mannauður fyrirtækisins er lykillinn að árangri og velgengni.
PCC BakkiSilicon leggur áherslu á vellíðan, öryggi, þekkingu
og færni starfsmanna.
Unnið er eftir jafnréttisáætlun. Við hvetjum því konur jafnt
sem karla til að sækja um stöður hjá okkur.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði vélstjórnar/vélvirkjunar
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Vilji til að leita stöðugra umbóta
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Öguð vinnubrögð og gott skipulag
• Góð íslensku og enskukunnátta
Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna margvíslegum störfum í verksmiðjunni.
Unnið er í teymum og verkefni hvers og eins eru fjöl
breytt. Rafvirkjar munu starfa á dagvöktum og sinna einnig
útkallsvöktum (bakvöktum).
Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafvirkjunar
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Vilji til að leita stöðugra umbóta
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Öguð vinnubrögð og gott skipulag
• Góð íslensku og enskukunnátta

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. mars 2017

Lind Einarsdóttir

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900

Hægt er að sækja um störfin á www.fastradningar.is og
einnig er hægt að koma við á skrifstofu PCC BakkiSilicon
á Húsavík og fylla þar út umsókn.

Allar nánari upplýsingar gefa Laufey Sigurðardóttir
laufey.sigurdardottir@pcc.is sími 855-1051 og Lind
Einarsdóttir lind@fastradningar.is sími 552-1606.

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.

Sjóvá

440 2000

Viðskiptastjóri
fyrirtækja

Vilt þú starfa við fjölbreytt verkefni í líflegu starfsumhverfi?
Við leitum að kraftmiklum og félagslyndum einstaklingi með metnað til að takast
á við fjölbreyttar og krefjandi áskoranir. Viðkomandi mun veita ráðgjöf og þjónustu
til viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

› Fagleg ráðgjöf og þjónusta vegna

› Hæfni í mannlegum samskiptum og

vátrygginga fyrirtækja

sjova.is

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur

jákvætt hugarfar

hópur starfsfólks sem kappkostar að veita

› Greining á þörfum viðskiptavina

› Reynsla af sölu og þjónustu við fyrirtæki

viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg

› Viðskiptatengsl við núverandi og nýja

› Haldgóð menntun sem nýtist í starfi

könnun leiddi í ljós að starfsánægja hjá

› Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Sjóvá er með því mesta sem gerist hérlendis.

viðskiptavini

Nánari upplýsingar veitir Pála Þórisdóttir,
forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar
Pala.Thorisdottir@sjova.is.

Umsókn skal fylla út á www.sjova.is/starfsumsokn
Umsóknafrestur er til og með 3. mars nk.

CCP IS HIRING!
Data Engineer
Director of Information Security
Distributed Systems Engineer
Tools Programmer

Please apply at ccpgames.com/jobs

Sr. Software Engineer
Web Analyst
Russian Speaking Game Master
Marketing Manager
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Rio Tinto

Sérfræðingur í rafgreiningu
Rio Tinto leitar eftir sérfræðingi í rafgreiningu í hóp sem tilheyrir kerrekstri. Starfið heyrir undir leiðtoga kerreksturs
rafgreiningar.

�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

12. mars

capacent.is/s/4612

Starfs- og ábyrgðarsvið
Eftirlit og stöðugar umbætur á verkferlum og búnaði.
Eftirlit með kerrekstri og frávikagreining.
Eftirfylgni með hráefnum og áætlanagerð.
Þróun vinnuaðferða og kostnaðargreining.
Samskipti við sérfræðinga erlendis.
Náin samvinna við vaktir kerskála og stoðdeildir.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verkfræði eða sambærilegum greinum.
Greiningarhæfileikar og reynsla af framsetningu
upplýsinga.
Þekking á rafgreiningu áls er kostur.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Ögun og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð tölvukunnátta, þekking á upplýsingatækni og
gagnavinnslu.

Capacent — leiðir til árangurs

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

3

4

| Atvinna |

25. febrúar 2017 LAUGARDAGUR

SUMARSTÖRF FYRIR 17ÁRA OG ELDRI
Til umsóknar eru störf flokkstjóra, leiðbeinenda á íþrótta- og leikjanámskeiðum, leiðbeinenda í skólagörðum og
störf í umhverfis- og garðyrkjuflokkum. Umsóknarfrestur til 24. mars.

Nánari upplýsingar og rafrænt umsóknarform á hafnarfjordur.is
HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER

Opið frá kl. 8.00 – 16.00
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

Sérfræðingur í lífeyrisdeild
Lífeyrissjóðurinn var stofnaður 1. febrúar
1956 á grundvelli kjarasamninga.
Hlutverk sjóðsins er að tryggja
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra
og börnum lífeyri.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða sérfræðing í lífeyrisdeild sjóðsins með
þekkingu á séreignarlífeyrissparnaði.

Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á
almennum vinnumarkaði. Eignir hans
nema um 600 milljörðum króna. Um 50
þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til
sjóðsins á liðnu ári og lífeyrisþegar eru
rúmlega 15 þúsund.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Umsjón með séreignarlífeyrissparnaði hjá
sjóðnum
• Ráðgjöf til sjóðfélaga varðandi uppbyggingu
og nýtingu lífeyris
• Samskipti við eignastýringu vegna ávöxtunar
og upplýsingagjafar
• Umsjón með kynningu á séreignarsparnaði
innan sjóðsins
• Markaðssetning á séreignarlífeyrissparnaði

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á markaði fyrir séreignarlífeyrissparnað
• Reynslu af markaðssetningu og kynningu á
þjónustu
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku

Á skrifstofu sjóðsins starfa 40
starfsmenn.
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna
á heimasíðu hans www.live.is

Meginþættir starfsins lúta að daglegri ráðgjöf og þjónustu varðandi lífeyrismál með áherslu
á séreignarsparnað, samskiptum við viðskiptavini og aðrar deildir sjóðsins.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim
svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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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.

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.

S U M A R S TA R F S M E N N V I Ð
F L U G VA L L A R ÞJ Ó N U S T U

AÐSTOÐARMAÐUR
LÖGFR ÆÐINGA

Helstu verkefni eru viðhald flugvallar
og umhverfis hans, ásamt viðhaldi á vélbúnaði og tækjum. Eftirlit á Reykjavíkurflugvelli og með flugvallarmannvirkjum.
Vopna- og öryggisleit og önnur tilfallandi
verkefni í samráði við vaktstjóra. Um
vaktavinnu er að ræða. Umsækjendur
þurfa að geta hafið störf í maí, ásamt því
að sitja námskeið til starfsþjálfunar.

Helstu verkefni eru almenn skrifstofustörf, öflun og úrvinnsla gagna, bréfa
og skjala. Skjalavarsla, bréfaskriftir
og önnur verkefni í samráði við
lögfræðinga.

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi eru kostur
• Gott vald á íslensku og ensku
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Valgeir Ólason þjónustustjóri,
valgeir.olason@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða reynsla sem
nýtist í starfi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta,
bæði í ræðu og riti
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Rík þjónustulund
Nánari upplýsingar veitir Karl Alvarsson
lögfræðingur, karl.alvarsson@isavia.is.

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

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
5. MARS 2017

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

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Sölumaður á fasteignamiðlun

AUGLÝSIR LAUSA STÖÐU ÞJÓÐGARÐSVARÐAR
Á VESTURSVÆÐI VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS.
STARFSSTÖÐ ÞJÓÐGARÐSVARÐAR ER Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI.

Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á
við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert
lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig.
Árangurstengd laun.
Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri
(samkvæmt lögum nr. 60/2016 og reglugerð nr. 608/2008).

STARFSSVIÐ:
• Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
þjóðgarðsins.
• Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun
svæðisins.
• Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða
innan svæðisins.
• Samskipti og samvinna við hagsmunaðila
s.s. atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa á
nærsvæðum þjóðgarðsins.
• Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu
og fræðslu.
• Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
• Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun
sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum.
• Þekking og reynsla af umhverfismálum og
náttúruvernd.
• Þekking og reynsla af fræðslu og miðlun til
mismunandi hópa.
• Þekking á landvörslu og náttúrutúlkun er kostur.
• Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna
er kostur.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
• Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari
tungumálakunnátta er kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

PORT hönnun

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars n.k. Umsóknir skulu berast rafrænt fyrir þann tima á netfangið thordur@vjp.is
merkt; þjóðgarðsvörður á vestursvæði.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, thordur@vjp.is, eða í síma 575 8400.

VEITINGASTJÓRI
Í FULLT STARF
SUSHIBARINN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
VEITINGASTJÓRA Í FULLT STARF.
Starfslýsing
Daglegur rekstur á fjórum stöðum Sushibarsins
Starfsmannahald
Birgðarstjórnun
Umsjón þjónustu
Hæfniskröfur
Reynsla í veitingageiranum
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði
Reynslu í þjónustu ( Þjónustu kunnátta æskileg)

EF ÞETTA Á VIÐ ÞIG, EKKI HIKA VIÐ AÐ SENDA
UMSÓKN Á BARCO@BARCO.IS

LANDSPÍTALI ... SUÐUPOTTUR ÞEKKINGAR!
HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRAR

Landspítali auglýsir lausar til umsóknar 3 stjórnunarstöður á eftirfarandi deildum:
Blóðlækningadeild - Krabbameinslækningadeild - Sameinuð dag- og göngudeild á Landakoti.
Hjúkrunardeildarstjóri er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð
og rekstrarábyrgð. Störfin eru laus 1. maí 2017 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í störfin til 5 ára, sbr. 9.gr. laga
nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR, SPENNANDI TÆKIFÆRI, VERTU MEÐ!

Ný og sameinuð bráðaskurðdeild opnar næsta haust
Starfsmenn og stjórnendur vinna nú að skipulagi nýrrar deildar sem og margvíslegum umbótum sem nýjum starfsmönnum
býðst að vera þátttakendur í.
Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri og neðri hluta meltingarvegar og í þvagfærum. Unnið er í
vaktavinnu og er starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI

Starfsmaður á svefnrannsóknarstofu lyflækningasviðs / Heilbrigðisritari / Skrifstofumaður / Námsstöður
deildarlækna í bráðalækningum/ Matartæknir og starfsmaður í eldhús Landspítala

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

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og
rannsókna í heil- brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.
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DIGITAL CONTENT CREATOR
Össur is seeking a creative individual to join the Branding and Communication team as a Digital Content Creator.
This position will include planning, creating, shooting, directing, and editing video and photography content,
as well as working closely with other markets to integrate content into a variety of communication channels
including social media.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS & SKILLS

• Producing videos from start to finish: conceptualizing,

• University degree or equivalent experience in digital

storyboarding scripts, coordinating, writing, shooting,
and post-production editing.
• Lead and manage social media channels across
multiple platforms.
• Coordinate and execute media projects with
cross-functional teams in a global environment.

journalism, multimedia, or communications.
• Advanced video skills and a good eye for photography.
• Proficient in Adobe software, including Adobe Premiere Pro.
• Past experience building audiences either online or offline.
• Exceptional knowledge of social media design techniques
and trends.
• Driven to evaluate current technological changes,
and how they could best be applied to Össur.
• Ability to think strategically, and identify and resolve
problems while maintaining a positive attitude.
• Creative and process driven.
• Excellent communication skills in written and spoken English.

Application period ends March 5th, 2017.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

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

WWW.OSSUR.COM

Icelandair hótel leita að sérfræðingi í mannauðsdeild
Starfssvið sérfræðings er fjölbreytt og lifandi þar sem fólk með brennandi áhuga á mannauðsmálum
og ríka samskiptahæfni fær að njóta sín. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur
· Reynsla starfi á sviði mannauðsmála
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á kjarasamningum og vinnuréttarlöggjöf kostur
· Góð færni í íslensku og ensku
· Góð Excel kunnátta
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni til að vinna í hóp
· Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið
· Umsjón og eftirfylgni með innleiðingu mannauðskerfis
· Kennsla og þjálfun á mannauðskerfi og stuðningur við
stjórnendur
· Viðhald starfsmannaupplýsinga og ferla
· Ráðgjöf og þjónusta við stjórnendur
· Gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
· Gerð ferla, mælikvarða og markmiða í mannauðsmálum
· Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is
Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna– og gæðasviðs: erlaosk@icehotels.is
Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2017.
Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum:
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals hópur
með sameiginleg markmið þar sem borin er
virðing fyrir gestum og samstarfsmönnum.
Icelandair hótelin leggja áherslu á
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi
ásamt vilja til að takast á við krefjandi
verkefni.
Nýir starfsmenn fá vandaða kynningu á
fyrirtækinu og fara í gegnum markvissa
þjálfun til þess að geta tekist á við störf sín
af öryggi. Unnið er að stöðugri framþróun
og starfsmönnum veitt tækifæri til vaxtar
og þroska í starfi.
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Sumarstörf hjá Olíudreifingu
Við leitum að bílstjórum með meirapróf staðsetta í Reykjavík,
Austurlandi, Vesturlandi og Akureyri. Um fjölbreytt störf er að ræða við
olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Sótt er um
störfin á vef
Olíudreifingar
www.odr.is
Ráðningartíminn
er sveigjanlegur,
getur verið allt frá
byrjun apríl til loka
september.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937
(Reykjavík, Austurland og Vesturland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma
550-9910 (Akureyri).
Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is.
.
Olíudreifing | Hólmaslóð 8-10 |

101 Reykjavík

| sími 550-9900

| odr@odr.is | www.oliudreifing.is

HEGAS ehf. óskar eftir
að ráða lagerstjóra
Starfsvið:
• Lagerstjórn.
• Umsjón og tiltekt pantana.
• Vörumóttaka.
• Losun gáma.
• Lyftarapróf.
Við leitum að hressum, samviskusömum og traustum
starfsmanni í áhugavert og krefjandi framtíðarstarf hjá
framsæknu og traustu fyrirtæki. www.hegas.is
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Umsækjendur vinsamlegast sendið umsóknir
fyrir 3. mars 2017 á netfang: hegas@hegas.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ STARFA
VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?
Auglýst er eftir lækni og lífeinda-/náttúrufræðingi til starfa við vísindarannsóknina Bóðskimun til bjargar –
Þjóðarátak gegn mergæxlum. Markmið hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna
mótefnahækkun (MGUS) sem er forstig mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands,
Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site í Bretlandi og Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. Skimað verður fyrir forstigi mergæxlis með blóðprufu og þeim einstaklingum sem
greinast með forstig mergæxlis verður fylgt eftir í klínískri tilraun.

LÆKNIR

LÍFEINDA-/NÁTTÚRUFRÆÐINGUR

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

• Móttaka þátttakenda rannsóknarinnar
• Skipulagning á vinnu rannsóknarteymisins
• Stýra klínískri rannsókn
• Viðtöl og sýnatökur skv. verkferlum
• Vísindastörf, greinaskrif, kynning niðurstaðna
á alþjóðlegum ráðstefnum. Samhliða starfinu er
mögulegt að stunda doktorsnám

• Einangrun fruma úr beinmerg og greining
með frumuflæðisjá (flow cytometer)
• Meðferð, flokkun og skráning sýna
• Umsjón yfir rannsóknum í frumuflæðisjá
á sýnum úr beinmerg og blóði
• Einangrun plasmafruma úr beinmerg
• Aðkoma að lífsýnasafni

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• Kandídatspróf í læknisfræði
• Íslenskt lækningaleyfi
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er æskileg
• Reynsla af því að vinna í teymi
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð

• B.Sc. gráða á sviði lífeindafræði, líffræði
eða lífefnafræði
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu er æskileg
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er æskileg
• Reynsla af störfum á rannsóknastofu er æskileg
• Reynsla af því að vinna í teymi

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari upplýsingar á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2017

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða
eftirlitsfólk í fyrirtækjaeftirlit.
Starfsstöð í Reykjavík og á Egilstöðum
Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á
vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á tækni-,
heilbrigðis- eða félagssviði.
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs
máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni
Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta
til.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til 6. mars nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs eða á
heimasíðu Vinnueftirlitsins
Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Jónsdóttir
sviðsstjóri, svava@ver.is í síma 550 4600
Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu
og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og
rannsókna. Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980.
Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu www.vinnueftirlit.is.

Frumkvæði - Forvarnir - Fagmennska
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Vélstjóri óskast í viðhald og viðgerðir
Íslenska kalkþörungafélagið á Bíldudal leitar að áhugasömum, klárum, úrræðagóðum og glaðværum
einstaklingi, karli eða konu, til starfa hjá fyrirtækinu til að sjá um viðhald og viðgerðir á vélum og tækjum
verksmiðjunnar á staðnum.
Viðkomandi þarf að hafa vélstjóraréttindi og/eða sveinspróf í vélsmíði eða er að ljúka slíku námi.
Að minnsta kosti þarf viðkomandi að hafa góða reynslu af viðhaldi og viðgerðum á vélum og tækjum
og geta hafið störf sem fyrst.
Starfssvið
Hjá Íslenska kalkþörungafélaginu mun viðkomandi hafa umsjón með véla- og tækjakosti fyrirtækisins, m.a.
tveimur öflugum rafknúnum þurrkurum, mengunarvarnarbúnaði og lyfturum auk dísilknúins hjólakrana sem
notaður er við efnisflutninga og útskipun afurða.
Menntun og hæfniskröfur
• Gerð er krafa um reynslu af viðhaldi og viðgerðum á vélum og tækjum.
• Hjá félaginu starfar fólk af ýmsum þjóðernum og þarf viðkomandi því að
búa yfir góðri enskukunnáttu í töluðu og rituðu máli.
• Öryggisvitund.
• Frumkvæði og útsjónarsemi
• Samviskusemi og vandvirkni.
• Jákvæðni, áhugi á starfinu og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Vinnuvélaréttindi.

Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun.
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um
50 þúsund tonn af mismunandi kalkafurðum. Eigendur félagsins
eru frumkvöðlar á sínu sviði sem einkum vinna að þróun ýmissa
afurða úr kalkþörungum fyrir fæðubótarmarkað og til sýru
stillingar og vatnshreinunar á mörkuðum víða um heim.
Eru framtíðarmöguleikar því miklir.
Í boði er krefjandi starf í fallegu umhverfi Vestfjarða þar sem fjöl
margar af helstu náttúruperlum landsins eru í næsta nágrenni.
Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi
þar sem íbúatalan fer hækkandi. Á Bíldudal er góður leik og
grunnskóli ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og
heilsugæsla eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til marg
víslegra vetraríþrótta.
Kynntu þér málið
Allar nánari upplýsingar veitir Jóhann Magnússon framleiðslustjóri í síma 863 7558. Einnig má
senda honum fyrirspurnir á johann@iskalk.is.
Umsóknarfrestur til 7. mars
Umsóknir ásamt ferilskrá berist skrifstofu
Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal,
en þau má líka senda á netfangið
johann@iskalk.is.

ER FRAMTÍÐ
ÞÍN HJÁ
OKKUR?

YFIRMAÐUR FRAMLEIÐSLU OG AÐFANGASTÝRINGAR
Marel leitar að öflugum einstaklingi til að leiða framleiðslu Marel á Íslandi. Starfið er hluti af alþjóðlegu
framleiðslusviði Marel þar sem 1500 starfsmenn víðsvegar um heim starfa við framleiðslu- og
aðfangastýringu (Global Supply Chain). Í framleiðslu Marel á Íslandi starfa 200 manns.
Starfið krefst úrvalsleiðtogafærni og stjórnunarhæfni, reynslu í breytingastjórnun og umbótastarfi. Þekking á framleiðsluferlum og rekstri er skilyrði,
reynsla úr tæknivæddu alþjóðlegu framleiðsluumhverfi er mikill kostur.
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra framleiðslu Marel á Norðurlöndum.
Í starfinu felast samskipti við starfsstöðvar Marel erlendis sem og alþjóðleg
svið félagsins.

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars.
Sækja þarf um rafrænt á marel.is/störf.

Um er að ræða umfangsmikið stjórnunarstarf á sviði framleiðslu og
aðfangastýringar, uppbyggingu hvetjandi vinnustaðamenningar
og öflugrar liðsheildar, stefnumörkun og rekstur í samræmi við stefnu
Marel og alþjóðleg svið félagsins.
Nánari upplýsingar um starfið veita Kristian Madsen, framkvæmdastjóri
framleiðslu Marel á Norðurlöndum, kristian.madsen@marel.com og
Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, mannauðsstjóri Marel á Íslandi
sigridur.stefansdottir@ marel.com.

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

Rekstrartæknifræðingur með víðtæka
reynslu af uppbyggingu og rekstri
íbúðafélags leitar að starfi.
Hef starfað undanfarin 16 ár í forsvari fyrir stórt húsnæðisfélag. Starfaði áður í 8 ár fyrir hagsmunagæslufélag á sviði
vátryggingarstarfsemi.

Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið
Framkvæmdaeignasvið

Verkefnastjóri
hjá útboðsÞjónustufulltrúi
(smiður)
óskast
tiláætlanadeild.
starfa
Verkefnastjóri
hjá útboðsogogáætlanadeild

Starf við ráðgjöf, stjórnarstarf, hlutastarf eða fullt starf
kemur til greina.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma: 764-7502

á byggingadeild
skrifstofu
framkvæmda
viðhalds
eftir
verkefnastjóra
til starfa
útboðs og
og áætlanadeild
skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu.
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað er eftir verkefnastjóra tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs

Skrifstofa
Gatna- og eignaumsýslu
sér eða
um rekstrarmenntun.
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og
• Tæknimenntun
ogUm
áætlanadeild
skrifstofu
Gatnaogskrifstofu
eignaumGarri er leiðandi innflutningsaðili á
er að ræða starf
hjá byggingadeild
framkvæmda og viðhalds. Byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun,
• Þekking á bókhaldi
/ verkbókhaldi.
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a.
í
gatnadeild
og
byggingadeild.
sýslu.
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
mat
og
hreinlætisvöru til fyrirtækja og
útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi
fasteigna
eignasjóðs.
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- Íslenskukunnátta æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Samiðnar. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um
menntun og fyrri störf á netfangið karl@garri.is
merkt; Sumarstarf 2017

Menntunar- og hæfniskröfur
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Umsækjendur sem ekki taka sumarfrí á ráðningartíma ganga fyrir.
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Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2017.
www.garri.is
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Skóla- og frístundasvið

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Skaftárhreppur

Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar
auglýsir
Nánari upplýsingar um
störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.
starf verkefnastjóra
á fagskrifstofu frístundamála
Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu

Laus störf í Skaftárhreppi
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs- og
Skóla og frístundasvið
auglýsir eftir verkefnastjóra til starfa á fagskrifstofu
áætlanadeild.
Hjúkrunarforstjóri
frístundamála á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.

Fagskrifstofa frístundamála leiðir stefnumótun og hefur yfirumsjón með frístundastarfi á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn
og unglinga. Hlutverk skrifstofunnar er að efla og þróa fagumhverfi frístundastarfs með áherslu á börn og unglinga.
Skrifstofa frístundamála er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur leik- og grunnskólamála.
Frístundamiðstöðvar sjá um rekstur frístundaheimila og félagsmiðstöðva í hverfum borgarinnar.

Hagdeild

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á þverfaglegri samvinnu, ráðgjöf og handleiðslu vegna starfsemi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum fyrir 6-16 ára börn og unglinga, starfsemi ungmennaráða hverfanna og Reykjavíkurráði ungmenna. Verkefnisstjóri er
hluti af stjórnendateymi frístundahluta SFS og tekur þátt í heildarstefnumótun SFS. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri fagskrifstofu
frístundamála.
Helstu verkefni :

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þverfagleg samvinna, ráðgjöf og handleiðsla vegna barnaog unglingastarfs á vegum skrifstofu frístundamála.

• Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstundaog félagsmálafræði eða sambærileg menntun.

• Miðlun upplýsinga og gagna er tilheyra barna- og unglingastarfi ásamt eftirfylgd með framkvæmd starfseminnar.

• Meistarapróf á sviði uppeldismenntunar eða stjórnunar eða
mikil starfs- og stjórnunarreynsla á viðkomandi sérfræðisviði.

• Miðlægt utanumhald um starfsemi frístundaheimila og
félagsmiðstöðva; skipulagning, innritun og skráning.

• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum.

• Þátttaka í matsteymi sem vinnur að ytra mati á gæðum
frístundastarfs.

• Færni í framsetningu og miðlun upplýsinga ásamt greiningu
gagna.

Hagdeild

Dagvist barna

• Víðtæk þekking og reynsla af frítímastarfi.

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Frumkvæði, sjálfstæði og fagleg vinnubrögð.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Góð tölvukunnátta.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2017.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Dagvist barna

Nánari upplýsingar veitir Sigfríð Sigurðardóttir, mannauðsráðgjafi, netfang sigfrid.sigurdardottir@reykjavik.is eða Soffía Pálsdóttir,
skrifstofustjóri frístundamála, soffia.palsdottir@reykjavik.is. Sími 411-1111.

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

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjarklaustri auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.
Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Starfssvið Hjúkrunarforstjóra
•
•

Veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á
daglegum rekstri þess
Skipuleggur starfið og hefur faglega forystu á
sviði hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Menntunar og hæfniskröfur
•
•
•

Viðkomandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem
hjúkrunarfræðingur
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu af rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála
Viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum
samskiptum og geta unnið sjálfstætt og skipulega

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með
16 hjúkrunarrými, 2 dvalarrými og 1 dagdvalarrými. Ný og
vel búin hjúkrunarálma var tekin í notkun 2006. Samstarf er
milli Klausturhóla og Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sem
starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri.
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017.
Umsóknir sendist til sveitarstjóra Skaftárhrepps, Skrifstofu
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri.
Umsóknir má einnig senda á netfangið sveitarstjóri@klaustur.is.
Nánari upplýsingar veitir:
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri, sími: 487 4840,
netfang: sveitarstjori@klaustur.is eða

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns en
íbúar Skaftárhrepps eru um 480 talsins. Á Kirkjubæjarklaustri er
að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Við leitum að starfsmönnum
á fagsviði rafbúnaðar vegna
stækkunar Búrfellsvirkjunar
Um er að ræða tvö störf sem fela í sér eftirlit með uppsetningu
og prófunum á rafbúnaði. Starfsstöð verður á framkvæmdasvæði
stækkunar Búrfellsvirkjunar á Þjórsársvæðinu.
•
•
•
•
•

Rafvirkjamenntun, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun
Reynsla af eftirliti á verkstað
Reynsla og þekking á uppsetningu rafbúnaðar
Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna
með öðrum

Við leitum að öflugum
og fjölhæfum stöðvarverði
á Þjórsársvæði
Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja á Þjórsársvæði. Stöðvarvörður vinnur markvisst að auknu
rekstraröryggi, hagkvæmni í rekstri og hefur eftirlit með að
öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila
sé framfylgt.
• Rafvirkjamenntun, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun
• Þekking á rekstri og viðhaldi gufu-, loft-, kæli-, vökvaog rafkerfa
• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði
er æskileg
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að
tileinka sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna
með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum
og einstaklingum
• Góð tölvukunnátta

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir
Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði, (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt
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 stöðurnar.

www.landsvirkjun.is
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Hjúkrunarfræðingur og skrifstofustjóri við
Heilsugæsluna Árbæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir 100% starf hjúkrunarfræðings við
heilsugæslu og skólahjúkrun og 100% starf skrifstofustjóra við Heilsugæsluna Árbæ.

Mj

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017.

F

Á Heilsugæslunni Árbæ eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sérnámslæknum, sálfræðingi,
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, lífeindafræðingi, sjúkraliðum og riturum. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar
má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Hjúkrunarfræðingur við heilsugæslu og skólahjúkrun
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

Megin starfssvið er almenn hjúkrunarstörf á
heilsugæslustöð og skólahjúkrun.

Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði og er æskilegt
að viðkomandi hafi reynslu af heilsugæslu- og/eða
skólahjúkrun. Starfið krefst mikillar samskiptahæfni,
reynslu af og áhuga á teymisvinnu og þverfaglegu
samstarfi. Viðkomandi þarf að hafa faglegan metnað,
áhuga á að vinna með börnum og að þróa og efla
þjónustu heilsugæslunnar.

Starfssvið hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu er mjög
fjölbreytt. Þeir sinna meðal annars heilsuvernd barna,
einstaklingum með langvinnan heilsuvanda, öldruðum,
símaráðgjöf og bráðaþjónustu.
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu
heilbrigðiseftirliti nemenda. Auk þess sinnir hann
öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í
samstarfi við annað starfsfólk skólans og foreldra eftir
þörfum hverju sinni.

Nánari upplýsingar
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá
ásamt kynningarbréfi. Jafnframt skal leggja fram
leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun.

Skrifstofustjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
Ber ábyrgð á daglegum rekstri skrifstofu, þ.m.t.
móttöku og símsvörun. Aðstoðar svæðisstjóra við
skráningu á gögnum er varða rekstur stöðvarinnar.
Gegnir starfi kerfisumsjónarmanns. Vinnur jafnframt
sem heilsugæslu- eða móttökuritari þegar svo ber
undir.

móttöku á heilsugæslustöð og verkstjórn. Æskilegt er
að viðkomandi þekki Sögukerfið og hafi góða almenna
tölvukunnáttu.
Starfið krefst afburða lipurðar í mannlegum
samskiptum, sveigjanleika, skipulagshæfni, trúmennsku
og nákvæmni í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar

Hæfnikröfur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi
Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið læknaritaranámi fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélags í
almannaþjónustu. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og
og eða sambærilegu námi eða hafi starfsreynslu af
læknaritun. Leitað er eftir umsækjanda með reynslu af starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Frekari upplýsingar veita: Helga Sævarsdóttir - helga.saevarsdottir@heilsugaeslan.is - 585-7800 og Óskar Sesar Reykdalsson oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 585-7800.
Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).

Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn að
leiða þróttmikið skólastarf og taka
þátt í eflingu skólasamfélagsins í
Fjarðabyggð.
Grunnskólinn á Eskifirði er um 150 nemenda skóli og í
sama húsnæði er tónlistarskóli, bókasafn og elsta
deild leikskólans. Milli þessara stofnana er mikið og
gott samstarf.
Í skólunum ríkir góður starfsandi og þar er góð vinnuaðstaða. Einkennisorð skólans eru „virðing, þekking,
færni og áræði“. Skólinn nýtir uppeldisaðferðirnar
Uppeldi til ábyrgðar og ART og tekur virkan þátt í
ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð svo sem bættum árangri í læsi og stærðfræði
og verklegt er vitið. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu skólans; www.grunnesk.is.
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á
www.fjardabyggd.is undir Laus störf .
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.
Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 1. ágúst 2017. Konur jafnt sem karlar
eru hvattir til að sækja um störfin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 12. mars. Umsóknir berist
rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í merktu
umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730
Reyðarfirði.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

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

Laus er staða
skólastjóra við
Grunnskólann
á Eskifirði

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

Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og
störf, leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði fræðslumála, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum, sem eru Mjóifjörður, Neskaupstaður í Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

FJARÐABYGGÐ
www.capacent.is

fjardabyggd.is
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365 óskar eftir góðu fólki

SAMFÉLAGSMIÐLASÉRFRÆÐINGUR
Markaðsdeild 365 óskar eftir
samfélagsmiðlasérfræðingi
í 50% starf.

Helstu kröfur:
- Þekking og reynsla af notkun helstu samfélagsmiðla,
s.s. Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter.
- Reynsla af notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna í hópi.
- 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.

Sérfræðingur í bókhaldi
og uppgjöri sjóða
Bókhald og uppgjör sjóða tilheyrir Viðskiptaumsjón
og ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjöri lífeyrissjóða í vörslu
bankans og verðbréfasjóða Landsbréfa. Leitað er að talnaglöggum
og kraftmiklum einstaklingi með góða þekkingu og reynslu
í bókhaldi og uppgjöri.

Helstu verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur

Nánari upplýsingar

» Uppgjör lífeyrissjóða og
verðbréfasjóða

» Háskólamenntun sem nýtist
í starfi

» Dagleg bókun verðbréfasjóða

» Reynsla af bókhaldi og uppgjöri

» Skýrslugerð til FME og
Seðlabankans

» Góð þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða

Nánari upplýsingar veitir Ásta
M. Þórhallsdóttir, deildarstjóri
Bókhalds og uppgjörs sjóða í
síma 410 7975 eða astath@
landsbankinn.is og Berglind
Ingvarsdóttir hjá Mannauði
í síma 410 7914 eða berglind.
ingvarsdottir@landsbankinn.is.

» Frumkvæði og fagmennska
» Framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum

Umsókn merkt Sérfræðingur í bókhaldi og uppgjöri sjóða fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017.
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NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record
is required.
Please send application via email at
gerda@ath-thrif.is titled “Job”.

BYGG býður þér til starfa
www.bygg.is

BYGGINGASTJÓRI
Vantar vanan einstakling með gilt starfsleyfi
Byggingastjóra.
Upplýsingar veitir:
Gunnar S:693-7310, gunnar@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.

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

FRAMTÍÐAR- OG SUMARSTÖRF HJÁ EIMSKIP
Eimskip leitar að öflugu og þjónustulipru fólki í sumarafleysingar og framtíðarstörf

bílstjórar

hafnarsvæði eimskips í reykjavík

Sumar- og framtíðarstörf við akstur dráttar- og flutningabíla,
innanbæjar og úti á þjóðvegum.

Sumar- og framtíðarstörf á hafnarsvæði Eimskips í Reykjavík.

Starfslýsing og hæfniskröfur:

•
•
•
•

Dag- og vaktarvinna.
Meirapróf (C) er skilyrði.
Réttindi til að aka með tengivagn (CE) er kostur.
ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi kostur.

Starfslýsing og hæfniskröfur:

• Almennur vinnutími á tvískiptum vöktum.
• J réttindi eru skilyrði.
• K réttindi eru kostur.

Almennar hæfniskröfur sem gerðar eru:
•
•
•
•
•

Íslenskukunnátta eða góð enskukunnátta
Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
Hæfni í mannlegum samskiptum
Almenn tölvukunnátta
Almennt hreysti

Nánari upplýsingar veitir Bernharður M. Guðmundsson, ráðgjafi í
mannauðsdeild, bmg@eimskip.is

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sigurðsson
dreifingarstjóri, eys@eimskip.is

Við hvetjum áhugasama til að sækja um. Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2017.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | eimskip.is

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
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ATVINNA
AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu.
Einungis íslensku- eða enskumælandi
einstaklingar koma til greina.

Spennandi sumarstörf
í Kópavogi

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf og
hreint sakavottorð.
Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is
merkt „ATVINNA“

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Atvinna í boði

PIPAR\TBWA - SÍA - 170954

VÉLAMAÐUR
Gámaþjónustan hf. óskar eftir því að ráða
vélamann í umhleðslu- og flokkunarstöð
fyrirtækisins að Berghellu í Hafnarfirði.

Nú getur þú sótt um sumarstarf hjá Kópavogsbæ
Tekið er á móti umsóknum á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.
Þar má finna nánari upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

kopavogur.is

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnuvélum og eru
vinnuvélaréttindi skilyrði og meirapróf æskilegt.
Leitað er að heilsuhraustum einstaklingi sem er ekki
yngri en 20 ára og með reynslu af vinnuvélum.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Vinnutími er virka daga 07:00 – 18:00.
Nánari upplýsingar veitir Ingþór Guðmundsson
stöðvarstjóri í síma: 660-2848 eða ingo@gamar.is

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

RÁÐNINGAR

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Starfsmaður
í þjónustuveri
Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt þjónstuver
hjá okkur. Í þjónustuverinu eru 5 starfsmenn sem
sinna ýmsum verkefnum en sérstaklega samskipti
við viðskiptavini og þjónusta við þá. Vinnutími er frá
kl 08:00 til 17:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Starfssvið
• Tryggja viðskiptavinum okkar bestu mögulega
þjónustu.
• Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst.
• Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta við
viðskiptavini.
• Skráning og eftirfylgni pantana.

•
•
•
•

Hæfniskröfur
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking og áhugi á bílum er kostur.
Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í
bifvélavirkjun kostur.
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Aðstoðarskólastjóri í Hörðuvallaskóla
Starf aðstoðarskólastjóra við Hörðuvallaskóla er laust til umsóknar. Um er að ræða nýtt starf í
stjórnunarteymi skólans en frá og með hausti 2017 verða tveir aðstoðarskólastjórar við skólann. Nýr
aðstoðarskólastjóri mun hafa meginaðsetur á unglingastigi skólans þar sem hann mun bera ábyrgð á
og stjórna daglegu starfi. Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir hæfni til að skipuleggja
krefjandi og framsækið skólastarf í samvinnu við aðra stjórnendur, starfsfólk, foreldra og nemendur.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
•

•
•
•
•

Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði
Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða,
stjórnunar eða sambærilegra greina er skilyrði
Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í grunnskólastarfi er skilyrði
Mjög góð þekking á kennslu- og uppeldisfræðum
Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017
Nánari upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri (agustj@kopavogur.is) í síma 441 3600 / 847 8812.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Hamrar hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ
Hjúkrunarfræðingar óskast

G R A FÍ S K U R M I Ð L A R I

SÖ LU M AÐ U R ÓS K A S T

Prentmet í Reykjavík óskar eftir að ráða
grafískan miðlara/prentsmið í 100% starf. Nemar koma
líka sterklega til greina. Starfið er aðallega fólgið í
umbúðahönnun, umbroti og grafískri hönnun.

Prentmet í Reykjavík óskar eftir öflugum sölumanni
til starfa í sölu á prentgripum.
Mikilvægt að viðkomandi sé með gott sjálfstraust
og hafi reynslu úr sölumennsku.
Menntun í faginu er ekki nauðsynleg.
Þjálfun í boði fyrir rétta aðila.

Mikilvægt er að viðkomandi hafi góða þekkingu
á InDesign, Photoshop og Illustrator.
Þekking á Kasemake, sem notað er í umbúðahönnun,
kæmi sér vel en er ekki nauðsynleg.

Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á
heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Þjálfun í boði fyrir réttan aðila. Vinnutími er kl. 8:00–16:00
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á
heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri
mannauðsmála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri
mannauðsmála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Atvinnuumsókn er á
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 10. mars n.k.
heildarlausnir í prentun

Umsóknarfrestur er til 10. mars n.k.

Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga á Hömrum
hjúkrunarheimili. Um er að ræða fastar stöður og
afleysingar. Starfhlutfall samkomulag.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•

Íslenskt hjúkrunarleyfi

•

Frumkvæði og samskiptahæfni

•

Metnaður og fagleg vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita:
Fríða Pálmadóttir deildarstjóri Hömrum í síma 860 7980 og
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700

heildarlausnir í prentun
Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Umsóknir má einnig senda rafrænt í gegnum vef Eirar,
www.eir.is auðkenndar með HjúkrunHamrar2017

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

www.ronning.is
Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

·

Skrifstofumaður í þinglýsingum

Er kraftur í þér?
Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

PIPAR\TBWA • SÍA • 170970

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigdís Edda Jónsdóttir
mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is) og Bergþóra Sigmundsdóttir sviðsstjóri (bergthora@syslumenn.is)

Starfið felst í:
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði
• Lausnamiðuðum hugsunarhætti

Starfshlutfall er 100%. Um launakjör fer eftir kjarasamningi
fjármála- og efnahagsráðherra og SFR.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu embættisins.

Upplýsingar um starfið veitir
Óskar Gústavsson í síma 5200 800 eða
oskar@ronning.is. Umsóknum skal skilað
fyrir 19. mars.

Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2017
Sótt er um starfið rafrænt á syslumenn.is/storf
Umsókn skal fylgja ferilskrá sem inniheldur upplýsingar m.a.
um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila.

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 95 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.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

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

Helstu verkefni skrifstofumanns:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Upplýsingagjöf, úrlausn og bakvinnsla þinglýsingamála
• Gjaldkeravinnsla
• Símsvörun í þjónustuveri
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Stúdentspróf eða samsvarandi menntun
• Æskileg reynsla af skrifstofustörfum
• Góð almenn tölvukunnátta og ritvinnsla
• Gott vald á íslensku
• Hæfni til að vinna undir álagi
• Jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og traust vinnubrögð

Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan söluráðgjafa til
starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi
í útibúi okkar við Bæjarhraun 12 í Hafnarfirði með jákvæðu og hressu starfsfólki. Johan
Rönning hefur 6 ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina
fyrirtæki ársins síðastliðin fimm ár. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið
2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. Fyrirtækið leggur
mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum.
Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla í rafiðnaði
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi
• Reynsla af sölustörfum kostur

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir laust til umsóknar
starf skrifstofumanns í þinglýsingum. Um er að ræða fjölbreytt
starf sem felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út.

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur
s. 458 2000
www.syslumenn.is
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Flotastjórnandi
Snæland Grímsson auglýsir eftir starfsmanni
til starfa við flotastjórnun. Í starfinu felst yfirumsjón með niðurröðun og mönnun hópferðabíla
í ferðir, þróun á kerfum félagsins og fleira.
Hæfniskröfur
• Skipulagshæfileikar, nákvæmni og góð
mannleg samskipti
• Góð Excel kunnátta
• Íslensku- og enskukunnátta
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrafn í
síma 647-2227. Áhugasamir sendi umsókn á
job@snaeland.is, merkt Flotastjórnun, fyrir
7.mars.

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland
Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

Viltu taka þátt í að efla áfangastaðinn Reykjavík?
Höfuðborgarstofa leitar að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að efla samkeppnisstöðu og fjölbreytileika Reykjavíkur sem
áfangastaðar og taka þátt í að fylgja eftir framkvæmd aðgerðaáætlunar Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar. Verkefnastjóri ber ábyrgð á að
bæta upplýsingaöflun um stöðu og þróun ferðamála í Reykjavík, framkvæma vandaðar greiningar og efla samstarf og samráð við lykilaðila
innan og utan Reykjavíkurborgar.
Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum tíma.
Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á sviði
verkefnastjórnunar, viðskiptafræði, hagfræði og/eða ferðamála er
ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði verkefnastjórnunar.
• Þekkingar og reynslu af störfum á sviði ferðamála.
• Mikillar greiningar- og tölvufærni auk þekkingar á forritum sem
nýtast við greiningarvinnu og framsetningu gagna.

• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og framúrskarandi
skipulagshæfileika.
• Góðrar tungumálakunnáttu, íslensku og ensku, auk færni til að tjá
sig vel í ræðu og riti.
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum í einu.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og ríkrar
þjónustulundar.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411 6012.
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.reykjavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars nk.
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur. Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu
Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, rekur upplýsingamiðlun til ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík.

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

Vegna aukinna umsvifa leitum við að

HÓPFERÐABÍLSTJÓRUM
Hæfniskröfur:
- Aukin ökuréttindi D
- Íslensku– og/eða enskukunnátta
- Rík þjónustulund
- Góð mannleg samskipti
- Hreint sakavottorð

Fjölbreytt verkefni í boði!

100% störf, hlutastörf og sumarstörf 2017

VAKTSTJÓRA
í akstursdeild

Helstu viðfangsefni:
- Stjórnun og samhæfing þjónustu
- Skipulagning, nýting tækja og mannafla
- Almenn þjónusta og upplýsingagjöf til
viðskiptavina og bílstjóra
- Ýmis verkefni er lúta að innri starfsemi
Tímabundin ráðning. Vinnutími kl. 06-18
vaktakerfi 2-2-3, unnið aðra hverja helgi.
Hæfniskröfur:
- Aukin ökuréttindi D
- Góð íslensku– og enskukunnátta
- Góð almenn tölvukunnátta
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
- Geta til að vinna undir álagi
- Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar veita
Hildur Guðjónsdóttir í s. 599-6073
Ágúst Haraldsson í s. 599-6070
Áhugasamir vinsamlegast sendið
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@hopbilar.is
www.hopbilar.is - 599-6000

Við leitum að

Fjármálastjóra
IÐAN fræðslusetur óskar eftir umsóknum í starf fjármálastjóra
sem jafnframt er staðgengill framkvæmdastjóra. Um er að ræða
krefjandi starf í áhugaverðu starfsumhverfi.
Helstu verkefni
• Fjármálastjóri starfar undir stjórn framkvæmdastjóra.
• Fjármálastjóri er staðgengill framkvæmdastjóra.
• Fjármálastjóri ber ábyrgð á daglegri fjármálastjórn
IÐUNNAR í samráði við framkvæmdastjóra, þar með
talið launavinnslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála t.d.
í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg
menntun.
• Haldgóð reynsla af fjármálastjórn, bókhaldi
og reikningsskilum.

• Skýrslugerð til framkvæmdastjóra og stjórnar.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Ábyrgð á bókhaldi, uppgjörum og gerð ársreikninga.

• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.

• Fjármálastjóri ber ábyrgð á innleiðingu nýs
bókhaldskerfis árið 2017.

• Þekking á góðum reikningsskilavenjum, lögum
og reglum sem tengjast fjármálaumsýslu.

• Fjármálastjóri ber ábyrgð á innheimtumálum
IÐUNNAR í samráði við framkvæmdastjóra.

• Hæfni og reynsla í verkefnastjórnun.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars n.k.
Ráðið verður í starfið sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veita: Hilmar G. Hjaltason hjá
Capacent, hilmar.hjaltason@capacent.is og Thelma Lind
Steingrímsdóttir, thelma.steingrimsdottir@capacent.is

Sími 590 6400 www.idan.is
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Salt - café & bistro
Egilsstöðum

ERT ÞÚ AÐ LEITA AÐ SKEMMTILEGRI
VINNU Í ALÞJÓÐLEGU STARFSUMHVERFI?

Sumarstörf

Hótel Hallormsstaður auglýsir eftir
starfsfólki fyrir sumarið 2017.

Salt auglýsir eftir starfsfólki fyrir sumarið 2017.

Þjónusta í sal
Starfsmenn í ísbúð
Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sýni sjálfstæði
í vinnubrögðum og geti unnið undir álagi. Möguleiki á húsnæði á svæðinu

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á salt@701hotels.is
Nánari upplýsingar veittar í tölvupósti og síma 844-0034

GESTAMÓTTAKA
Reynsla í þjónustustörfum
nauðsynleg, lágmarksaldur 20 ára.

ÞJÓNUSTUFÓLK Í SAL
Reynsla nauðsynleg, lágmarksaldur 18 ára.

AÐSTOÐARFÓLK Í ELDHÚSI
STARFSMENN Í ÍSBÚÐ/VERSLUN

Hótel Valaskjálf Egilsstöðum auglýsir
eftir starfsfólki fyrir sumarið 2017.

HÓTELSTJÓRI

GESTAMÓTTAKA

ÞJÓNUSTUFÓLK Í SAL

Reynsla af tengdum
stjórnunarstörfum æskileg.

Reynsla í þjónustustörfum
nauðsynleg, lágmarksaldur 20 ára.

Reynsla nauðsynleg,
lágmarksaldur er 18 ára.

Einnig er auglýst eftir AÐSTOÐARFÓLKI Í ELDHÚS

Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sýni sjálfstæði
í vinnubrögðum og geti unnið undir álagi. Möguleiki á húsnæði á svæðinu

Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sýni sjálfstæði
í vinnubrögðum og geti unnið undir álagi. Möguleiki á húsnæði á svæðinu

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á heidrun@701hotels.is.
Nánari upplýsingar veittar í tölvupósti og síma 859-2401.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á sigrunjohanna@701hotels.is
Nánari upplýsingar veittar í tölvupósti og síma 859-2403

Rafdís ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.
Verktaki / launþegi.

Allar upplýsingar í síma 845-7711 Hermann.
Einnig hægt að senda
umsókn og ferilskrá á
netfangið hermannraf@gmail.com

www.rafdis.is

Viltu vera með?

Bókhald og innheimta

Lyf og heilsa leitar að metnaðarfullum einstaklingi til
starfa í bókhaldsdeild fyrirtækisins.
Starfssvið

• Umsjón með samþykkt reikninga
• Greiðsla reikninga
• Umsjón með reikningsviðskiptum
• Innheimta viðskiptakrafna
• Fleira tengt fjárreiðum, lánardrottnum
og viðskiptamönnum

PIPAR\TBWA - SÍA - 162578

• Ýmis önnur tilfallandi bókhaldsverkefni

Hæfniskröfur
Umsókn merkt
„bókhald“, ásamt
ferilskrá sendist á
starf@lyfogheilsa.is
fyrir 1. mars

• Haldbær reynsla og þekking
á bókhaldsstarfi
• Menntun á sviði bókhalds,
viðskiptafræði eða sambærileg
menntun æskileg.
• Góð almenn tölvuþekking
• Hæfni í mannlegum samskiptum

www.lyfogheilsa.is

• Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni
og markviss vinnubrögð.
• Þekking og reynsla af Navision er kostur
en ekki skilyrði.

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Starfsmaður
bílasölu.
Krókur Bílauppboð óskar eftir að ráða starfsmann til aðaðstoðar
við bifreiðasölu og sinna þjónustu við viðskiptavini.bilauppbod.is
Óskað er eftir reglusömum, jákvæðum og skipulögðum einstakling.
Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er rík krafa um
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Góð tölvukunnátta er skilyrði.
Öllum umsóknum verður svarað og meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Umsóknir berist í síðasta lagi 10 mars 2017 á netfangið
gisli@krokur.net
Nánari upplýsingar veitir Gísli Jónsson ísíma 522 4600 á
skrifstofutíma.

www.krokur.net

522 4600
Suðurhrauni 3, Garðabæ

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 25. febrúar 2017

FASTEIGNASALA
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar að
ráða löggiltan fasteignasala eða nema i löggildingu til
sölustarfa. Starfsreynsla og hreint sakavottorð eru skilyrði.
Áhugasamir leggi inn umsókn á box@frett.is fyrir 2. mars,
merkt Fasteignasala-2502

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

> Kraftmikið starfsfólk í fjölbreytt sumarstörf
Samskip bjóða upp á öflugan og fjölbreyttan vinnustað sem mun skila
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Leikskólar

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í
leikskólann Fögrubrekku

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Aðstoðarmatráður í hlutastarf í leikskólann
Læk

· Leikskólakennari í sérkennslu í leikskólann
Læk

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla
· Kennarar í Lindaskóla

Starfsfólk í vöruhús

Fjölbreytt störf á gámavallarsvæði

Við leitum að dugmiklu starfsfólki í vöruhús okkar.
Starfsmenn í vöruhúsi verða að hafa ríka þjónustulund,
sterka öryggisvitund og ökuréttindi. Starfsmenn munu
sitja vinnuvélanámskeið í byrjun sumars.

Störfin eru í frystivörugeymslu, á bílavelli og í
skipaafgreiðslu.

Helstu verkefni:
• Móttaka og afgreiðsla á vörum
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í stóru vöruhúsi

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

Meiraprófsbílstjórar

Kópavogsbær

Við leitum að ábyrgum og traustum bílstjórum í akstur
og dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins sem og
um landsbyggðina.

ENNEMM / SÍA / NM80260

kopavogur.is

Hótel Hafnarfjörður leitar af
starfsfólki í eftirfarandi störf.
Gestamóttaka í 100% vaktavinnu.
Starfslýsing
• Innritun gesta á hótelið.
• Taka á móti bókunum í síma.
• Almenn afgreiðslustörf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• 20 ára aldursviðmið.
• Stúdentspróf.
• Mjög góð enskukunnátta.
• Kunnátta í einu norðurlandarmáli og/eða Þýsku er kostur.
• Jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Sjáfstæði og stundvísi.

Herbergisþernur

Starfslýsing
• Þrif á hótelherbergjum.
• Almenn þrif á hótelinu.
• Önnur tilkallandi störf.
Menntunar- og hæfniskröfur.
• 16 ára aldursviðmið.
• Reynsla af þrifum er kostur.
• Jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Sjáfstæði og stundvísi.
Starfsumsókn sendist á Kjartan@nordurey.is fyrir 4. mars.

Helstu verkefni:
• Dreifing og afhending pantana
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu
• ADR réttindi eru kostur

Helstu verkefni:
• Losun og lestun skipa
• Meðhöndlun gáma
• Móttaka og afgreiðsla á vörum í frystivörugeymslu
• Tiltekt og afgreiðsla pantana í frystivörugeymslu
• Losun bíla úr gámum
• Sjónskoðun og umsýsla bíla

Sumarstarfsfólk á skrifstofur
fyrirtækisins
Æskilegt að umsækjandi sé með að lágmarki
stúdentspróf og/eða stundi nám á háskólastigi.
Hæfnikröfur:
• Gott tölvulæsi og færni í Excel
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og færni til að vinna eftir
þjónustustöðlum

Sumarstarfsmenn Samskipa þurfa að uppfylla neðangreindar hæfnikröfur
•
•
•
•
•

Aldur 18+
Hreint sakavottorð
Rík þjónustulund og sterk öryggisvitund
Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska
Góð samskiptahæfni og framkoma

• Samviskusemi og jákvæðni
• Bílpróf og lyftarapróf kostur
• Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað til að takast
á við krefjandi verkefni og ná framúrskarandi árangri

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.
Mikilvægt er að sumarstarfsmenn séu tilbúnir að vinna samfellt í 10 vikur.
Umsóknarfrestur 19. mars

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 flutningaog 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. Í höfuðstöðvum Samskipa við
Kjalarvog er fullkominn veitingasalur sem framreiðir hollar og ljúffengar máltíðir fyrir starfsmenn. Allir starfsmenn hafa frían
aðgang að fullbúnum íþróttasal.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Fangavörður, sumarstörf
Þjóðgarðsvörður
Sérfræðingur
Lögfræðingur
Sálfræðingur
Iðjuþjálfi
Eftirlitsdýralæknar
Vélamaður
Nýdoktor í líffræði
Námsstöður deildarlækna
Lögreglumenn, sumarafleysing
Skrifstofustjóri
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sálfræðingur
Dósent í ónæmisfræði
Starfsmaður við svefnrannsóknir
Hjúkrunardeildarstjóri
Lögreglumenn, sumarafleysing
Hjúkrunarfr./nemi, sumarafleysing
Móttökuritari, sumarafleysing
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunardeildarstjóri
Landvarsla, sumarstörf 2017
Fagstjóri/kennsluráðgjöf
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Starfsmaður í eldhús
Matartæknir
Lögreglumaður
Lögreglumaður
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmenn í ræstingu
Hjúkrunarfræðingur

Fangelsismálastofnun
Vatnajökulsþjóðgarður
Velferðarráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Sjúkrahúsið á Akureyri
Matvælastofnun
Vegagerðin
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
LSH, bráðalækningar
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Heilsugæslan Árbæ
Heilsugæslan Árbæ
LSH, kviðarhols- og þvagfæraskurðd.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
LSH, lyflækningasvið
LSH, krabbameinslækningadeild
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Heilbrigðisstonfun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
LSH, blóðlækningadeild
LSH, Landakot
Umhverfisstofnun
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
LSH, bráðamóttaka barna
LSH
LSH
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnessp.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðlækn.d.

Eyrarb./Sogn 201702/408
Kirkjub.klaustur 201702/407
201702/406
Reykjavík
201702/405
Reykjavík
201702/404
Kópavogur
201702/403
Akureyri
201702/402
Akureyri
201702/401
Selfoss
201702/400
Reykjavík
201702/398
Reykjavík
Sauðárkr./Bl.ós 201702/397
201702/396
Reykjavík
201702/395
Reykjavík
201702/394
Reykjavík
201702/393
Reykjavík
201702/392
Reykjavík
201702/391
Reykjavík
201702/390
Reykjavík
201702/389
Akureyri ofl.
201702/388
Egilsstaðir
201702/387
Egilsstaðir
201702/385
Reykjavík
201702/384
Reykjavík
201702/383
Landið
201702/382
Reykjavík
201702/381
Reykjavík
201702/380
Reykjavík
201702/379
Reykjavík
201702/378
Ólafsvík
201702/377
Borgarnes
201702/376
Akureyri
201702/375
Akureyri
201702/374
Akureyri

Betri bílakaup ehf. leitar metnaðarfullum
einstakling í starf aðstoðarmanns.
Um hlutastarf er að ræða til að byrja með
og er vinnutími frá kl. 13 til 18 virka daga.
Menntun og hæfniskröfur
• Góð samskiptahæfni, rík þjónustulund, skipulagshæfileikar.
• Fagmannleg framkoma, snyrtimennska.
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð íslensku- og ensku kunnátta.
• Almenn tölvukunnátta.

Tekið við umsóknum á
icelandicimport@gmail.com

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Skólavörðustíg
Frá og með 1. apríl n.k. mun Krambúðin á
Skólavörðustíg verða opin allan sólarhringinn.
Krambúðin er verslun sem býður upp á það allra nauðsynlegasta í matvöru
og leggur mikla áherslu á að leysa þarfir viðskiptavina sem eru á hraðferð.
Lagt er upp með að viðskiptavinir geti orðið sér út um þær vörur sem þarf til heimilisins
hverju sinni á hagstæðu verði. Fyrir fólk sem vantar skyndilausnir þá er boðið uppá
bakað á staðnum, tilbúna rétti, samlokur, tilbúin salöt, Take-Away kaffi o..fl. o.fl.
Krambúðin Skólavörðustíg eykur nú þjónustustigið með 24/7 opnun og
kemur þannig til móts við þá sem eru á ferðinni utan hefðbundins
opnunartíma matvöruverslana.

VILTU VINNA Á
SPENNANDI STAÐ?
Krambúðin á Skólavörðustíg leitar
nú að hressu og áhugasömu
fólki til starfa í spennandi verslun.
Við leitum að fólki til starfa á nóttunni
en einnig vantar okkur fólk í hlutastarf
á kvöldin og um helgar.
Áhugasamir sendi umsókn á
skolavordustigur@krambud.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Störf framleiðslustarfsmanna og
iðnaðarmanna hjá PCC BakkiSilicon

Rekstrartæknifræðingur með víðtæka
reynslu af uppbyggingu og rekstri
íbúðafélags leitar að starfi.
Hef starfað undanfarin 16 ár í forsvari fyrir stórt húsnæðisfélag. Starfaði áður í 8 ár fyrir hagsmunagæslufélag á sviði
vátryggingarstarfsemi.
Starf við ráðgjöf, stjórnarstarf, hlutastarf eða fullt starf
kemur til greina.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma: 764-7502

Skaftárhreppur

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við Húsavík eru núna
langt komnar. Kísilverið mun verða eitt af tæknilega full
komnustu og umhverfisvænustu kísilverum í heimi. Áætlað
er að gangsetning hefjist í desember 2017.

Laus störf í Skaftárhreppi

IÐNAÐARMENN

Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 110 manns með ýmiss
konar bakgrunn og menntun.

Lögð verður áhersla á framleiðslustýrt viðhald, að nýta
ástandsgreiningar og fyrirbyggjandi aðferðir til að lág
marka niðritíma á búnaði. Unnið verður eftir viðurkenndum
aðferðum við skipulagningu á viðhaldinu. Iðnaðarmenn
verða ráðnir til að hefja störf frá ágúst 2017.

Núna leitum við að áhugasömum aðilum til starfa í fram
leiðsluteymi okkar ásamt iðnaðarmönnum.

Vélvirkjar

Áhugi og áhersla á heilsu, öryggis og umhverfismál er
mjög mikilvægur þáttur í þessum störfum.

Vélvirkjarnir sinna margvíslegu viðhaldi. Unnið er í teymum
og verkefni hvers og eins eru fjölbreytt. Vélvirkjar munu starfa
á dagvöktum og sinna einnig útkallsvöktum (bakvöktum).

Framleiðslustarfsmenn
Framleiðslustörfin eru fjölbreytt og til lengri tíma er lögð
áhersla á fjölhæfni starfsmanna. Áætlanir gera ráð fyrir
átta tíma þrískiptum vöktum á virkum dögum og tólf tíma
vöktum um helgar. Hver vakt á frí aðra hverja helgi og valda
virka daga. Framleiðslustarfsmenn verða ráðnir til að hefja
störf í október og nóvember 2017.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði vélstjórnar/vélvirkjunar
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Vilji til að leita stöðugra umbóta
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Öguð vinnubrögð og gott skipulag
• Góð íslensku og enskukunnátta

Hæfniskröfur:
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Dugnaður og vilji til að takast á við krefjandi verkefni
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Heiðarleiki og stundvísi
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Góð íslenskukunnátta og skilningur í ensku
PCC BakkiSilicon stefnir að því að hafa í vinnu hæft starfs
fólk með góða faglega þekkingu. Við leggjum áherslu á að
mannauður fyrirtækisins er lykillinn að árangri og velgengni.
PCC BakkiSilicon leggur áherslu á vellíðan, öryggi, þekkingu
og færni starfsmanna.
Unnið er eftir jafnréttisáætlun. Við hvetjum því konur jafnt
sem karla til að sækja um stöður hjá okkur.

Rafvirkjar

Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjarklaustri auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.
Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Starfssvið Hjúkrunarforstjóra
•
•

Menntunar og hæfniskröfur
•
•
•

Rafvirkjar sinna margvíslegum störfum í verksmiðjunni.
Unnið er í teymum og verkefni hvers og eins eru fjöl
breytt. Rafvirkjar munu starfa á dagvöktum og sinna einnig
útkallsvöktum (bakvöktum).
Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafvirkjunar
• Sterk öryggisvitund og árvekni
• Vilji til að leita stöðugra umbóta
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi
• Öguð vinnubrögð og gott skipulag
• Góð íslensku og enskukunnátta

Veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á
daglegum rekstri þess
Skipuleggur starfið og hefur faglega forystu á
sviði hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Viðkomandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem
hjúkrunarfræðingur
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu af rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála
Viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum
samskiptum og geta unnið sjálfstætt og skipulega

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með
16 hjúkrunarrými, 2 dvalarrými og 1 dagdvalarrými. Ný og
vel búin hjúkrunarálma var tekin í notkun 2006. Samstarf er
milli Klausturhóla og Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sem
starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri.
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017.
Umsóknir sendist til sveitarstjóra Skaftárhrepps, Skrifstofu
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri.
Umsóknir má einnig senda á netfangið sveitarstjóri@klaustur.is.
Nánari upplýsingar veitir:
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri, sími: 487 4840,
netfang: sveitarstjori@klaustur.is eða

Lind Einarsdóttir

Hægt er að sækja um störfin á www.fastradningar.is og
einnig er hægt að koma við á skrifstofu PCC BakkiSilicon
á Húsavík og fylla þar út umsókn.

Allar nánari upplýsingar gefa Laufey Sigurðardóttir
laufey.sigurdardottir@pcc.is sími 855-1051 og Lind
Einarsdóttir lind@fastradningar.is sími 552-1606.

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns en
íbúar Skaftárhrepps eru um 480 talsins. Á Kirkjubæjarklaustri er
að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

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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BYGG býður þér til starfa
www.bygg.is

BYGGINGASTJÓRI
Mj

F

Vantar vanan einstakling með gilt starfsleyfi
Byggingastjóra.
Upplýsingar veitir:
Gunnar S:693-7310, gunnar@bygg.is

Laus er staða
skólastjóra við
Grunnskólann
á Eskifirði

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn að
leiða þróttmikið skólastarf og taka
þátt í eflingu skólasamfélagsins í
Fjarðabyggð.
Grunnskólinn á Eskifirði er um 150 nemenda skóli og í
sama húsnæði er tónlistarskóli, bókasafn og elsta
deild leikskólans. Milli þessara stofnana er mikið og
gott samstarf.
Í skólunum ríkir góður starfsandi og þar er góð vinnuaðstaða. Einkennisorð skólans eru „virðing, þekking,
færni og áræði“. Skólinn nýtir uppeldisaðferðirnar
Uppeldi til ábyrgðar og ART og tekur virkan þátt í
ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð svo sem bættum árangri í læsi og stærðfræði
og verklegt er vitið. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu skólans; www.grunnesk.is.
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á
www.fjardabyggd.is undir Laus störf .
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.
Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 1. ágúst 2017. Konur jafnt sem karlar
eru hvattir til að sækja um störfin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 12. mars. Umsóknir berist
rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í merktu
umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730
Reyðarfirði.

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir
starf verkefnastjóra á fagskrifstofu frístundamála
Skóla og frístundasvið auglýsir eftir verkefnastjóra til starfa á fagskrifstofu
frístundamála á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.
Fagskrifstofa frístundamála leiðir stefnumótun og hefur yfirumsjón með frístundastarfi á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn
og unglinga. Hlutverk skrifstofunnar er að efla og þróa fagumhverfi frístundastarfs með áherslu á börn og unglinga.
Skrifstofa frístundamála er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur leik- og grunnskólamála.
Frístundamiðstöðvar sjá um rekstur frístundaheimila og félagsmiðstöðva í hverfum borgarinnar.
Verkefnisstjóri ber ábyrgð á þverfaglegri samvinnu, ráðgjöf og handleiðslu vegna starfsemi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum fyrir 6-16 ára börn og unglinga, starfsemi ungmennaráða hverfanna og Reykjavíkurráði ungmenna. Verkefnisstjóri er
hluti af stjórnendateymi frístundahluta SFS og tekur þátt í heildarstefnumótun SFS. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri fagskrifstofu
frístundamála.
Helstu verkefni :

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þverfagleg samvinna, ráðgjöf og handleiðsla vegna barnaog unglingastarfs á vegum skrifstofu frístundamála.

• Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstundaog félagsmálafræði eða sambærileg menntun.

• Miðlun upplýsinga og gagna er tilheyra barna- og unglingastarfi ásamt eftirfylgd með framkvæmd starfseminnar.

• Meistarapróf á sviði uppeldismenntunar eða stjórnunar eða
mikil starfs- og stjórnunarreynsla á viðkomandi sérfræðisviði.

• Miðlægt utanumhald um starfsemi frístundaheimila og
félagsmiðstöðva; skipulagning, innritun og skráning.

• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum.

• Þátttaka í matsteymi sem vinnur að ytra mati á gæðum
frístundastarfs.

• Færni í framsetningu og miðlun upplýsinga ásamt greiningu
gagna.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

• Víðtæk þekking og reynsla af frítímastarfi.

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.

Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og
störf, leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði fræðslumála, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum, sem eru Mjóifjörður, Neskaupstaður í Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

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.

• Frumkvæði, sjálfstæði og fagleg vinnubrögð.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Góð tölvukunnátta.
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2017.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Sigfríð Sigurðardóttir, mannauðsráðgjafi, netfang sigfrid.sigurdardottir@reykjavik.is eða Soffía Pálsdóttir,
skrifstofustjóri frístundamála, soffia.palsdottir@reykjavik.is. Sími 411-1111.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem
hér segir:
Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í snyrtifræði í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

ONRS-2017-04/
23.02.2017
ONV 2014/04 / 26.06.2014

Útboð

Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Sandblástur

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um
leið og þær liggja fyrir.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2017.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Sandblástur felur í sér að að fjarlægja harðar
kísilúrfellingar af á rótorum, leiðiskóflum, ásþéttihúsum
og öðrum búnaði.
Áætlaðar eru þrjár vélaupptektir á ári en hver vélaupptekt
tekur um 20 daga. Einnig er áætlað að blása einn til
þrjá rótóra á ári tengt viðgerðum auk sandblæstri með
glersalla á ásþéttum.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-04 Sandblástur“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/fjarmal/utbod

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, þriðjudaginn 11.04.2017 kl. 10:00.

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

Útboð

Ólafsfjörður. Fráveita 2017
Yfirfallsbrunnur og útrás við Námuveg
Yfirfalls- og dælubrunnur á hafnarsvæði
Verkið felst gerð 70m langrar sjóútrásar og steinsteypts
yfirfallsbrunns við Námuveg, auk steinsteypts yfirfalls- og
dælubrunns á hafnarsvæði.
Helstu magntölur eru:
• Upprif slitlags 50-200mm
• Uppgröftur
• Fyllingar
• Efra burðarlag götu
• Fráveitulagnir 500mm
• Fráveitubrunnar
• Þrýstilögn DN90mm
• Útrás DN225mm
• Mótafletir
• Slakbent járnalögn
• Steinsteypa

75 m²
1.000 m3
400 m3
75 m²
45 m
3 stk
5 m
70 m
290 m²
7430 kg
36 m3

Beiðni um útboðsgögn skal senda á netfangið utbod@vso.is
með upplýsingum um nafn þess sem óskar eftir gögnunum,
síma, heimilisfang og netfang
Tilboðum skal skilað á skrifstofur Fjallabyggðar, Gránugötu 24,
580 Siglufirði, eigi síðar en 21. mars 2017 kl. 14.00.

ONV 2014/04 / 26.06.2014

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið

„Vöruhúsið, Hafnarbraut 30
miðstöð skapandi greina – 1. áfangi”
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem um
það gilda.
Lauslegt yfirlit yfir verkið
Fyrirhugaðar eru heildar endurbætur innandyra í Vöruhúsinu
sem verður unnið í áföngum.
1. áfangi verksins sem þetta útboð felur í sér snýr að endurbótum á hluta kjallara hússins.
Svæðið sem um ræðir er þar sem stafsemi Félagsmiðstöðvar
verður, véla og málmsmíði á vegum Framhaldsskóla Austur
Skaftafellssýslu ásamt stoðrýmum þeirra. Einnig verða rými
inntaks og tæknirými því tengdu með í þessum áfanga.
Utanhúss eru verkliðir tengdum endurbótum inni.
Nánari lýsing er á heimasíðu sveitarfélagsins:
hornafjordur.is/stjornsysla undir útboð.
Útboðið innifelur fullnaðarfrágang á öllum verkþáttum
útboðsins.
Verklok eru 20. ágúst 2017.
Útboðsgögn má nálgast á usb lykli á skrifstofu Sveitarfélagsins Hornafjarðar að Hafnarbraut 27. 780 Höfn gegn 3.000 kr.
greiðslu.
Einnig er hægt að sækja útboðsgögnin án endurgjalds með því
að senda tölvupóst á utbod@hornafjordur.is Nauðsynlegt er að
taka fram um hvaða gögn er verið að biðja um og hver það er
sem óskar eftir þeim.

Útboð
Útboð
ONRS-2017-03/
23.02.2017
ONV 2014/04 / 26.06.2014

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

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Hreinsun á
varmaskiptarörum og
hverfilhlutum
Á Nesjavöllum eru tvær skiljuvatnsvarmaskiptarásir. Í
skiljuvatnsvarmaskiptarás eitt, eru tveir varmaskiptar
með 1400 rörum hver, að lengd 6000 mm. Í
skiljuvatnsvarmaskiptarás tvö, eru fjórir varmaskiptar
með 1030 rörum hver, að lengd 4260 mm. Að jafnaði hafa
verið hreinsaðir um tveir varmaskiptar á ári, eða á bilinu
2000-2500 rör.
Á Hellisheiði eru eru fjórir varmaskiptar. Í hverjum
varmaskipti eru 2358 rör, að lengd 4605 mm. Innanmál
röra er 23,0 mm. Hreinsa þarf rörin að meðaltali einu sinni
á ári.

Útboð
Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið

„Stækkun og endurbætur á leikskóla
við Kirkjubraut 47“
eins og því er lýst í útboðsgögnum.

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem um
það gilda.
Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verkið felst í að reisa og fullklára viðbyggingu við núverandi
leikskóla sem verður 548,6 m² á einni hæð og endurinnrétta
núverandi leikskóla sem er 431,1 m² á einni hæð. Þá verður
einnig öll lóð leikskólans endurunnin.
Í núverandi leikskóla verður allt hreinsað út, þ.e. léttir veggir,
hurðar, innréttingar, loftaefni og gólfefni. Einnig á að skipta út
öllum útihurðum og gluggum, síðan skal endurinnrétta allan
leikskólann.
Viðbyggingin verður úr krosslímdum timbureiningum klætt að
utan með álklæðningu og torfþaki. Miðað er við að fullljúka
öllum verkþáttum útboðs. Verklok eru 15. mars 2018.
Útboðsgögn má nálgast á usb lykli á skrifstofu Sveitarfélagsins Hornafjarðar að Hafnarbraut 27, 780 Höfn gegn 5.000 kr.
greiðslu.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Einnig er hægt að sækja útboðsgögnin án endurgjalds með því
að senda tölvupóst á utbod@hornafjordur.is Nauðsynlegt er að
taka fram um hvaða gögn er verið að biðja um og hver það er
sem óskar eftir þeim. Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn
tilboði á skrifstofu Sveitarfélagsins Hornafjarðar að Hafnarbraut
27, 780 Höfn eigi síðar en fimmtudaginn 23. mars 2017 kl. 14:00
er þau verða opnuð samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem
óska eftir að vera viðstaddir.

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

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-03 Hreinsun á
varmaskiptarörum og hverfilhlutum“

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

Tilboð eru bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/fjarmal/utbod

Tilboð er bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði á skrifstofu
Sveitarfélagsins Hornafjarðar að Hafnarbraut 27. 780 Höfn eigi
síðar en fimmtudaginn 9. mars 2017 kl. 14:00 er þau verða opnuð
samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera
viðstaddir .

Nánari upplýsingar veitir:
Björn Imsland
bjorni@hornafjordur.is sími 470-8000 eða 894-8413
Gunnlaugur Róbertsson
gunnlaugur@hornafjordur.is sími 470-8000

Hreinsun á hverfilhlutum felur í sér hreinsun á rótorum,
leiðiskóflum og hverfilhúsum, auk annarra hverfilhluta.

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, þriðjudaginn 11.04.2017 kl. 11:00.

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

ORKA NÁTTÚRUNNAR

Nánari upplýsingar veitir:
Björn Imsland,
bjorni@hornafjordur.is sími 470-8000 eða 894-8413
Gunnlaugur Róbertsson
gunnlaugur@hornafjordur.is sími 470-8000
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ÚTBOÐ

Tækifæri fyrir
HÖNNUÐI
/ Leður / Töskur
/ Skór / Föt

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2017,
útboð nr. 13878.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem
hér segir:
Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

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

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Innkaupadeild

Elsta skóvinnustofa landsins í hjarta borgarinnar
- Áratuga viðskiptavild Stofan er vel tækjum búin, og hentar vel undir ýmiskonar
hönnunarstarfsemi t.d. í leðuriðnaði, s.s. skó-, tösku-, fatahönnun ofl. Verslunarfrontur, vinnslusalur og lagerrými.
Tilboð óskast í bæði húsnæði og rekstur
Nánari upplýsingar veitir Böðvar (í námi t. lgf.) s. 770-0330

TIL LEIGU
Faxaflóahafnir sf. auglýsa til leigu
einingu í verbúðunum við Geirsgötu í
Reykjavík. Um er að ræða efri og neðri
hæð, alls 200 m2 að Geirsgötu 7,

Ármúla 4-6 - 108 Rvk. - s. 571-7171
eignamarkadurinn@eignamarkadurinn.is
áb. Jóhann K. Guðmunds. hdl & lgf. s. 699-2317

Íslensk-ameríska félagið
auglýsir styrki fyrir
skólaárið 2017 – 2018

Á þessu svæði er nú fjöldi veitingastaða og munu
Faxaflóahafnir því fremur horfa til annarrar starfsemi til að
auka fjölbreytni svæðisins.

Thor Thors styrkir til háskólanáms
í Bandaríkjunum.

Það skilyrði er sett fyrir útleigu húsnæðisins að um heilsárs
starfsemi verði að ræða með reglubundnum opnunartíma.

Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til
fyrstu gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambærilegri gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkjunum. Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum
sem hafa staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum
háskóla.

Húsnæðið þarfnast endurbóta og verður leigt í því ástandi sem það er. Væntanlegur leigusamningur verður án
tímamarka, en með gagnkvæmum sex mánaða
uppsagnarfresti.
Leigugjald verður 1.146 krónur + VSK fyrir hvern fermetra á
mánuði.

Bent er á að fyrri umsóknir um leigurými við Geirgötu teljast
úr gildi fallnar og þarf að endurnýja sé áhugi fyrir hendi.

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem
almennar upplýsingar koma einnig fram.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Laxdal, forstöðumaður
rekstardeildar Faxaflóahafna, í síma 5258900.

Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is eigi
síðar en 1. apríl 2017.

RÁÐNINGAR
Starfsmenn eru lykill að árangri allra fyrirtækja.

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

108 Reykjavík

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um
leið og þær liggja fyrir.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2017.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

HOFTEIG 20, jarðhæð

Barónsstígur 49, Reykjavík

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf.
eigi síðar en 20. mars 2017 og skal jafnframt gerð grein
fyrir fyrirhuguðum rekstri í rýminu.

Síðumúla 5

Í snyrtifræði í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun umsóknarinnar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum umsækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir
verið 3.500-5.000 bandaríkjadalir.

Intellecta ehf.

27
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intellecta.is

S
ÚSÚ
HH
Ð
I
Ð
I
O
OPP

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.

OPIÐ
HÚS LAUGARDAG
25.02.2017
KL.• Fax
16-00
TIL 16.30
Furugerði
v. Álmgerði • Sími
588-2030
588-2033

Lögg.fast.
Gunnlaugsdóttir
Borgir s. 588-2030
kynna tilSigríður
sýnis laugardag:
Fjögurra herb, ca 77 fm
íbúð á jarðhæð í fjórbýli. Sér inngangur. Allt sér – engin sameign.
Staðsett á horni Egilsgötu og Barónsstígs í austanverðu Skólavörðuholtinu. Gengið í íbúðina frá garði sunnan við húsið. Hentar þeim sem
vilja vera útaf fyrir sig en búa miðsvæðis. Ásett verð kr. 36,5 milj.
Áhugasamir velkomnir milli KL. 16.00 og 16.30 laugardag.
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030 eða aegir@borgir.is

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

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

Garðatorg 2B

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

OPIÐ HÚS Í DAG

sunnudaginn 26.feb. kl.17:00-18:00
Glæsilegar 99,8 - 195 fm útsýnisíbúðir
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki
Húsið einangruð að utan og klædd
Svalalokanir fylgja flestum íbúðum
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir

Axel Axelsson

www.capacent.is

aðstm. fasteignasala

löggiltur fasteignasali

sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

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

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Sigurður lögg. fast. s. 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

Sigurður lögg. fast. s. 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir

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

Lækjasmári 5, 201 Kópavogur
OP

OPIÐ
HÚS

IÐ

HÚ

S

TIL SÖLU: Rekstur og tæki
Bílamálun í fullum rekstri í 240 fm húsnæði, neðri hæð.
Með rekstrinum fylgja öll nauðsynleg tæki og tól, þar á meðal sprautuklefi, málningarblöndunarbar og fleira.
Réttingaverkstæði í fullum rekstri í 240 fm húsnæði, efri hæð.
Með rekstrinum fylgja öll nauðsynleg tæki og tól, réttingabekkur
(hraðbekkur Selet), kempomat, punktsuða, lofpressa, blikkformari,
skurðavél og fleira.
Nánari upplýsingar og listi yfir eignir liggur fyrir á skrifstofu
Garðatorgs. Húsnæðið er til leigu !

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. FEBRÚAR FRÁ KL 13:00-13:30
Einstaklega falleg 168.2 fm, 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í
nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni.
Verð kr. 82.900.000
Uppl. gefur, Bergþóra s.895-3868, Linda s. 8987048

Opið hús mánudaginn
27. febrúar kl.14:30-15:00.
Snyrtileg og björt 2ja herb.
íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli
með verönd og sérbílastæði
í bílakjallara. Íbúðin er alls 70,4 fm. þar af er sérgeymsla í
kjallara 7,4 fm. Stutt er í alla helstu þjónustu. Falleg útivistarsvæði eru víða í kring, þar á meðal Kópavogsdalur.
Verð: 34,5 millj.

Ferjubakki 2, 109 Reykavík
OP

IÐ

HÚ

S

Byggingarverkefni / lóð

Ásbraut 1 -1A

6 ÍBÚÐIR
ALLS

Höfum fengið til sölu lóð að Ásbraut 1-1A (áður
Kársnesbraut 7) í Kópavogi undir tvö 3-býlishús með
tveimur íbúðum á jarðhæð og penthouse íbúð á efri
hæð þ.e. sex íbúðir alls.

Byggingarfulltrúi er búinn að samþykkja byggingarnefndarteikningar og búið er að leggja inn umsókn
um byggingarleyfi og getur kaupandinn því hafið
byggingu hússins strax að loknum kaupum lóðarinnar.

Glæsilegar íbúðir í rótgrónu hverfi Kópavogs og með
útsýni yfir Nauthólsvíkina. Aðkoman verður Ásbrautar/
Hraunbrautar megin – sem er afar friðsælt og gróið
hverfi.

Aðalhönnuður verkefnisins eru THG arkitektar.

Opið hús sunnudaginn 26. febrúar kl. 16:00-16:30.
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 3. hæð.
Eignin er alls 109,9 fm. Þar af er sérgeymsla í kjallara 18,8 fm.
Að sögn eiganda var íbúðin endurnýjuð 2016. Sérstaklega
fjölskylduvænt hverfi og stutt er í alla helstu þjónustu.
Falleg útivistarsvæði eru víða í kring, þar á meðal Elliðaárdalurinn. Verð: 38,9 millj.

Skúlagata 40b
OP

IÐ

HÚ

S

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kjartan Hallgeirsson

Daði Hafþórsson

Löggiltur fasteignasali

Aðstoðarmaður fasteignasala

kjartan@eignamidlun.is

dadi@eignamidlun.is

824 9093

824 9096

Opið hús þriðjudaginn 28. febrúar kl. 17:30-18:00
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er 84,5 fm.með útgengt út á 36 m einkaverönd og
stæði í bílageymslu. Veislusalur, sauna og heitur pottur í
sameign og aðgangur að mötuneyti á Vitatorgi. Gott aðgengi
að húsinu með tilliti til umferðar og bílastæða fyrir gesti.
Verð: 37,9 millj.
Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS

26. feb 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

Marbakkabraut 17

Lækjasmári 2

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 72 fm

201 KÓPAVOGUR

ÞRÍBÝLI

HERB:

3

Falleg og björt 3herb. 72 fm sérhæð á 2. hæð,
í góðu þríbýli, sem var mikið endurnýjuð árið
2010. Tveir inngangar eru í íbúðina, annar sér en
hinn sameiginlegur. Þak endurnýjað 2016.
Heyrumst

34.900.000

Venni 699 7372

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Heyrumst

HERB:

2

33.900.000

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

Furugrund 73

Grundarstígur 24

27. feb 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 70,8 fm

101 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

3

LIND Fasteignasala kynnir: Þriggja herbergja
íbúð að Furugrund 73 neðst við Fossvoginn.
Stórar suðursvalir. Stutt í skóla, leikskóla og
útivistarsvæði.
Heyrumst

STÆRÐ: 144 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Glæsileg þakíbúð við Grundarstíg 24. Einstakt
útsýni. Einstaklega björt og falleg 143,6 fm íbúð
með frábæru útsýni. Einkastæði fylgir íbúðinni.
5 herbergi, 2 svefnherbergi og 3 stofur.

34.900.000

Stefán 892 9966

Heyrumst

Hannes 699 5008

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 39, íb 401/402

Fróðaþing 48

210 GARÐABÆR

203 KÓPAVOGUR

74.900.000

26. feb 16:30 – 17:00

STÆRÐ: 92-132 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

Glæsilegar penthouse íbúðir með þaksvölum
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en
votrými flísalögð. Afhent við kaupsamning.
Heyrumst

Stefán 892 9966

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 73 fm

ATH ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Falleg og björt tveggja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér verönd. Fallegt hús, klætt að
utan, viðhaldslítið.

Sölufulltrúi

200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

26. feb 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 246 fm

EINBÝLI

HERB:

5

Einstaklega vandað og velfrágengið hús á einni
hæð á frábærum útsýnis og útivistarstað. Húsið
er klætt með granítflísum og er innst í botlanga.
Sérsmíðaðar innréttingar.

64,9 - 79,9 M

Heyrumst

Hannes 699 5008

89.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 1

Einbýlishús á flötunum

26. feb 14:00 – 14:30

107 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 108,9 fm

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

5

Mjög falleg og vel skipulögð endaíbúð með
stórkostlegu útsýni til allra átta ásamt bílastæði
í bílakjallara. Eignin er skráð hjá FMR sem 108,9
fm, en gólfflötur er í raun um 135 fm.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

52.500.000

STÆRÐ: 310 fm

EINBÝLI

HERB: 6-7

Mjög fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús
á flötunum Garðabæ. Allar upplýsingar veitir
Hannes Steindórsson hannes@fastlind.is
Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Blaðberinn
bíður þín

Til leigu

Sólvangsvegur 1, Hfj - Íbúð fyrir 60 ára og eldri.
PIÐ

O

S

HÚ

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.

Til leigu bjart opið ca. 160 fermetra skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í lyftuhúsi í Ármúla.
Háhraða internettenging innifalin í leigu.

Opið hús í dag frá kl. 13:30 – 14:00.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja endaíbúð í húsi fyrir 60 ára og eldri. Tvö herbergi og björt stofa
með útgengi út á svalir. Parket á gólfum og geymsla innan íbúðar. Aðgangur að mikilli þjónustu
sem er í húsinu, m.a. matsalur og alls konar frístundastarf eldri borgara. Verð 38,9 millj.
Opið hús í dag frá kl. 13:30 – 14:00.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fasteignasali, 895-1098.

Blaðberinn...

Aðgangur að hleðslustöð fyrir tvinnbíla.
Uppl. veitir Íris Hall fasteignasali í síma 695-4500
eða á netfang irishall@fasteignakaup.is

Íris Hall

lögg. fasteignasali
s. 695-4500

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Grensásvegur 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Grensásvegur 3 – Nýtt skrifstofuhúsnæði

TIL LEIGU: Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis í borginni. Skrifstofan eru á 2. hæð í enda í nýlega
endurbættu húsnæði. Um er að ræða 157 - 185 fm með sameign.
Húsnæðið skiptist í þrjá lokaðar skrifstofur, móttöku, nýtt eldhús og opið rými þar sem möguleiki er á sjö vinnustöðvum (skv teikningu). Bjartar skrifstofur með fjölda glugga. Mögulegt
er að bæta við þessa 157 fm ca 25 fm fundarherbergi. Í sameign eru salerni og ræstingageymsla. Ljósleiðari er í húnæðinu og loftræstikerfi, dúkur á gólfum.
Hentugt skrifstofuhúsnæði nálægt helstu stofnæðum borgarinnar.
Allar nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali 6993444/Bogi@heimili.is
Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

EINSTAKT VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR

Til sölu rekstur og lausafé vel búins skemmtistaðar
við Hafnarstræti 4, 101 Reykjavík.
Staðurinn hefur nýlega verið endurgerður frá grunni
og er vel tækjum búinn. Nýtt og vandað hljóðkerfi er í
staðnum frá Funktion-One.
Hagstæður langtíma leigusamningur, öll tilskilin leyfi.
Nánari upplýsingar um eignina veitir
Böðvar Sigurbjörnsson, lögfræðingur
Sími: 660 4777.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Blönduhlíð 13, sérhæð Opið hús í dag kl. 14-15
IÐ
OP

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

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Selbraut 1 Seltjarnarnesi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Húsafell – sumarhöll í sérflokki.

S

HÚ

Opið hús í dag kl. 14-15.
Falleg nýuppgerð 4 herbergja 102 fm. sérhæð með sérinngangi
á 1. hæð í Blönduhlíð. Íbúðin var endurnýjuð árið 2013. Skiptist
m.a. í 2 svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur, fallegt eldhús
og baðherbergi. Verð kr. 52,9 millj. Uppl. Runólfur lögg.fast á
Höfða s. 892 7798.

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

Stórglæsilegt og sérlega vandað 159,9 fm hús auk 20,2 fm
gestahúss á þessum fallega og veðursæla stað í Húsafelli.
Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar og hefur hvergi
verið til sparað við efnisval í húsinu. Allir gluggar og hurðir
eru úr harðvið. Gólfhiti er á neðri hæð auk ofna. Heitur pottur
og sauna. Verð 62,9 millj. Uppl. Veitir Ásmundur lögg.fast. á
Höðfa s. 8953000. asmundur@hofdi.is

VEFARASTRÆTI 7-11
270 Mosfellsbær
VERÐ FRÁ: 43,9 M
Fjölbýlishús | Herbergi 4 - 5 | Stærðir: 112 - 126 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA
Fjögurra og fimm herbergja íbúðir með sérinngangi. Íbúðirnar
eru vel skipulagðar. Húsið er staðsteypt og klætt að utan.
Stigar og stigapallar teppalagðir og svalagangar fyrir framan
íbúðir. Lyfta. Innréttingar frá HTH, hvítt eða eikarspónn, með
lömum frá Blum og Lux skúffubrautum frá Blum með ljúflokun.
Tæki í eldhúsi frá AEG. Ofnahitakerfi. Þetta eru íbúðir sem
beðið hefur verið eftir. Íbúðirnar verða afhentar í janúar 2018
og verður skilað tilbúnum án gólfefna. Stæði í bílageymslu.
Þessar íbúðir hafa fengið gríðarlega góðar viðtökur og eru
aðeins fáar eftir.
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFA:
Sigurður Gunnlaugsson lgfs og Óskar Bergsson, sölufulltrúi
í síma 893 2499 og oskar@fstorg.is

Óskar
Sölufulltrúi

Sigurður
Fasteignasali

893 2499

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Þó ra B i r g i s d ó t t i r l ö g g i l t u r fa s t e i g n a s a l i

Opið hús

Grettisgata 96
Íbúð

4 herbergi

54.900.000
Opið hús

Opið hús

þri 28. feb. kl 17:45 - 18:15

131,5 fm

101 Reykjavík

Laugavegur 54B

Falleg og björt íbúð

Einbýli og lóð

Úlfar fasteignasali

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

80.000.000

6 herbergi

148,2 fm

101 Reykjavík

Skólavörðustígur 40

Áhugaverð eign

Þakíbúð

Tvær íbúðir ásamt bygginareit
Héðinn fasteignasali

848 4806

Íbúð

38.500.000

110 Reykjavík
4 herbergi

112,4 fm

Heilsárs orlofssh.

Falleg og björt íbúð með svölum.
Úlfar fasteignasali

Norðurskógur 3

897 9030

54.500.000

6 herbergi

143 fm

Húsafell

Selvað 1

Í miðri nátturuparadís

Útsýnisíbúð

Eitt vandaðasta orlofshúsið í Húsafelli
Héðinn fasteignasali

848 4806

3 herbergi

85.500.000
Opið hús

þri 28. feb. kl 17:00 - 17:30

Rofabær 27

þri 28. feb kl. 17.00-17.30

101 Reykjavík
119,2 fm

Glæsileg Penthouse íbúð efst á Skólavörðustíg
Gunnlaugur fasteignasali

lau. 25. feb kl.14:00-14:30

37.500.000

Lyftuhús byggt 2014

844 6447

Laus fljótlega

110 Reykjavík
3 herbergi

87 fm

Stæði í bílskýli

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

853 7030

Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

ENDALAUS
GSM

365.is
Sími 1817

Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

790kr.

1.680kr.

LEIÐ 3

LEIÐ 4

Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.
365.is Sími 1817
*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.

Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

