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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

BAUHAUS óskar eftir 
að ráða rekstrarstjóra

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur 
fleiri en 260 verslanir í 21 landi. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, 
stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Leitað er að öflugum og árangursdrifnum aðila sem vill taka þátt 
í áframhaldandi uppbyggingu BAUHAUS á Íslandi. Rekstrarstjóri 
BAUHAUS þarf að þekkja verslunarrekstur, hafa stjórnunarreynslu 
og vera tilbúinn til að starfa í alþjóðlegu umhverfi.

Rekstrarstjóri BAUHAUS heyrir beint undir framkvæmdastjóra 
og er staðgengill hans. Rekstrarstjóri er ábyrgur fyrir öllum rekstri 
verslunarinnar ásamt eftirfylgni vinnuferla og styður við aðrar 
deildir verslunarinnar svo þær geti sinnt daglegum verkefnum 
sínum á sem bestan máta.
 

Helstu verkefni:
 • Úttektir og stýring á kostnaði
• Stýring og innleiðing á ferlum í þjónustu 

og vörumóttöku
• Ábyrgð á ferlum í rekstri og eftirfylgni
• Starfsmannastjórnun í vörumóttöku og 

þjónustu

Upplýsingar veita:  Sverrir Briem 
                                 sverrir@hagvangur.is

   Geirlaug Jóhannsdóttir 
                                 geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.
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VIÐ LEITUM AÐ 
BÍLSTJÓRUM Í 
SUMARAFLEYSINGAR! 

Mjólkursamsalan (MS) er í eigu 

kúabænda um allt land. Hlutverk 

félagsins er að taka við mjólk frá 

kúabændum og framleiða afurðir í 

takt við þarfir markaðarins. Félagið 

heldur úti öflugu söfnunar- og 

dreifikerfi sem tryggir landsmönnum 

aðgang að ferskum mjólkurvörum.

Hjá MS starfa rúmlega 400 

starfsmenn á fimm starfsstöðvum 

á landinu þ.e. Reykjavik, Búðardal, 

Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 

Meginmarkmið í  mannauðsmálum er 

ánægt starfsfólk með skýra ábyrgð, 

góða sérþekkingu í mjólkuriðnaði 

og sem vinnur saman sem ein 

liðsheild að markmiðum félagsins. 

Mjólkursamsalan leggur áherslu á 

fjölbreytta samsetningu starfsfólks 

hvort sem um er að ræða þjóðerni, 

kynferði, menntun, reynslu og aldur. 

Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin 

okkar: metnað, samvinnu, jákvæðni  

og ábyrgð að leiðarljósi. 

Ert þú með meirapróf, í leit að góðu starfsumhverfi, þar sem helst í 
hendur reglulegur vinnutími en einnig nýlegur og öruggur farkostur?

www.ms.is

2017

MJÓLKURSÖFNUN OG DREIFING

Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður, Selfoss

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Mjólkursöfnun frá bændum

•  Vörudreifing 

•  Umhirða bifreiða

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

•  Meirapróf CE réttindi

•  Reynsla af sambærilegu starfi kostur

•  Hæfni til að tjá sig á íslensku æskileg

•  Þjónustulund og sveigjanleiki

•  Ábyrgðarkennd og metnaður í starfi

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

 
Frekari upplýsingar veitir Magnús Guðmundsson, 
rekstrarstjóri flutningadeildar í s. 898-7722.

DREIFING

Reykjavík

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Vörudreifing og þjónusta við viðskiptavini

•  Umhirða bifreiða

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

•  Ökuréttindi B eða meirapróf C réttindi 

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

•  Hæfni til að tjá sig á íslensku æskileg

•  Þjónustulund og sveigjanleiki

•  Ábyrgðarkennd og metnaður í starfi

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

 
Frekari upplýsingar veitir Halldór Ingi Steinsson, 
dreifingarstjóri s. 858-2258.

Nánari upplýsingar

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 07:00 til 16:00 
og a.m.k. annan til þriðja hvern laugardag, fer 
eftir aðstæðum.  

Útkeyrslubílar MS á höfuðborgarsvæðinu eru 
mismunandi að stærð. Annars vegar er krafist B 
réttinda og hins vegar C réttinda. Úti á landi eru 
bílarnir oft og tíðum með aftan í vagn. Þar er 
krafa um CE réttindi.

Umsókn

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í 
byrjun maí og starfað út ágúst. Umsóknarfrestur 
er til og með 18. apríl. Sækja þarf um í gegnum 
vefsíðu okkar www.ms.is undir „Störf í boði“ 
https://mjolkursamsalan.rada.is

Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar 
ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

BÚÐARDALUR

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

SELFOSS

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



Lögfræðingur BHM 

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4813 

Hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er skilyrði. 
Lögmannsréttindi er kostur.
Góð þekking og reynsla á vinnurétti og stjórnsýslurétti.
Reynsla af vinnumarkaðsmálum og þekking á málefnum 
stéttarfélaga er kostur.
Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta.
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og metnaður.
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
Góð enskukunnátta nauðsynleg og þekking á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
Góð tölvuþekking.
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Umsóknarfrestur

10. apríl 

Starfssvið
Ábyrgð á ráðgjöf til BHM og aðildarfélaga.
Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og 
ráðningarsamninga.
Túlkun ýmissa laga og reglna er varða vinnuréttar- og 
stjórnsýslumál.
Úrlausn einstaklingsmála sem berast frá aðildarfélögum 
BHM. 
Fræðsla um lögfræðileg málefni og kennsla á námskeiðum 
á vegum BHM.
Samskipti og samstarf við aðildarfélög BHM og aðila 
vinnumarkaðarins.
Umsagnir um lagafrumvörp. 
Þátttaka í nefndum og kjarasamningagerð.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. Lögfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BHM 
og er mikil samvinna milli þeirra og annarra starfsmanna BHM. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún 
Sigurðardóttir skólastjóri í síma 
4708715 eða á bjarkatún@
djupivogur.is. Umsóknum með 
ferilskrá skal skilað á ofangreint 
netfang.

Íþróttamiðstöð 
Djúpavogs

Starfsmaður óskast í 
sumarafleysingar. Starfið felst í 
gæslu og eftirliti við sundlaug og í 
baðklefum auk afgreiðslu, þrifum 
og öðrum tilfallandi verkum. 
Ráðningartímabil er 1. júní til 20. 
ágúst. Aldurstakmark 18 ár. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á andres@djupivogur.is

Laus störf í Djúpavogshreppi
Djúpavogsskóli

Umsjónakennarar

Djúpavogsskóli óskar eftir að ráða 
umsjónarkennara í 1. bekk, 2. bekk, 
4. bekk og 5.-7. bekk. 

Önnur kennarastörf
Þá vantar kennara í textílmennt (um 
9 kst. á viku), heimilisfræði (um 9 
kst. á viku), íþróttir og sund (16 klst. 
á viku), tungumál á mið- og 
unglingastigi (um 20 kst. á viku).

Aðstoðarskólastjóri
Laus er til umsóknar staða 
aðstoðarskólastjóra í grunn-
skólanum frá og með 1. júní. 
Aðstoðarskólastjóri kennir 16 
kennslustundir á viku þannig að 
stjórnunarhlutfallið er 37,5%. 
Aðstoðarskólastjóri vinnur náið með 
skólastjóra í að stýra faglegu starfi í 
skólanum, sér um aðstoð við 
daglegan rekstur og heldur utan um 
ákveðin verkefni. 

Í Djúpavogshreppi er 
samheldið og öflugt 
samfélag fólks sem 
kýs að búa í litlu 
sveitarfélagi úti á landi.  

Umhverfisstefna 
sveitarfélagsins er 
metnaðarfull, náttúra 
þess einstök og 
möguleikar til útivistar 
og heilsuræktar 
fjölbreyttir. 

Við erum stolt af því 
að vera eina Cittaslow 
sveitarfélagið í landinu.  
Markmið Cittaslow er 
að auka lífsgæði og 
ánægju fólks með því 
að veita hnattvæðingu, 
einsleitni og hraðaáráttu 
í borgum og bæjum 
nútímans viðnám.

Sérkennari og þroskaþjálfi
Óskum eftir að ráða sérkennara í 
100% starf og þroskaþjálfa í 100% 
starf.

Stuðningsfulltrúi
Lausar eru stöður stuðnings-
fulltrúa þar sem unnið er með 
fötluðum nemendum. Tvær 
stöðurnar eru um 75% en ein 
um 50%. 

Aðstoð í mötuneyti
Starfsmaður óskast við aðstoð í 
skólamötuneytinu og til að sjá um 
lengda viðveru frá 13:00 -16:00.

Tónskólinn

Deildarstjóri 
Tónskólinn óskar eftir að ráða 
deildarstjóra í 100% starf, sem 
heyrir undir skólastjóra en sinnir 
daglegri skipulagningu, foreldra-
samstarfi og almennu utanumhaldi. 

Tónlistarkennari
Þá vantar einnig kennara við 
tónskólann í 50% starf.

Skólastjóri, Halldóra Dröfn 
Hafþórsdóttir veitir nánari upp-
lýsingar vegna grunn- og tónskóla á 
skolastjori@djupivogur.is eða í síma 
470-8713. Umsóknarfrestur er til og 
með 12. apríl 2017. Umsóknar-
eyðublöð má finna á heimasíðu 
grunnskólans.

Leikskólinn Bjarkatún

Leikskólinn Bjarkatún er tveggja 
deilda leikskóli með 37 börn. Í 
leikskólanum er unnið mjög 
metnaðarfullt starf á sviðum 
umhverfismála, grenndarkennslu 
og málörvun. Við óskum eftir að 
ráða deildarstjóra og leikskóla-
kennara. Menntunar og hæfnis-
kröfur eru leikskólakenna-
amenntum (B.ed próf), jákvæðni og 
áhugasemi, sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð, meðvitund um 
umhverfismál, snyrtimennska og 
stundvísi. Konur jafnt sem karlar 
eru hvött til að sækja um. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl 

Vinalegur og vistvænn
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Stjórnandi sölu á fyrirtækjamarkaði
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við AGA, 
sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  1991. Árið 
1999 var AGA keypt af Linde frá Þýskalandi sem 
er eitt stærsta gasfyrirtæki heims með starfsemi í 
yfir 100 löndum og 50 þúsund starfsmenn. 

ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í 
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og köfnunarefnis 
verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, skrifstofa, 
verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíð-
verksmiðju að Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan 
er ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns.             

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

•	Menntun	sem	nýtist,	svo	sem	á	sviði	verk-,	tækni-	
eða	vélfræði

•	Reynsla	af	samningagerð
•	Reynsla	af	vinnu	með	teikningar	og	ferla	er	æskileg
•	Hæfileiki	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum
•	Frumkvæði	og	vilji	til	að	ná	árangri
•	Geta	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	
og	vinnubrögð	og	að	vinna	eftir	skilgreindum	
verkferlum

•	Enskukunnátta	er	nauðsynleg

•	Utanumhald	og	sala	til	viðskiptavina,	þvert	
á	atvinnugreinar

•	Greining	og	yfirferð	ferla	út	frá	notkun	
viðskiptavina	á	vörum	frá	AGA	og	ráðgjöf	
því	tengdu

•	Þátttaka	í	markaðsvinnu	söluteymis	sem	
sölustjóri	tilheyrir

•	Tilboðs-	og	samningagerð

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	stjórnanda	til	að	sinna	sölustarfsemi	fyrirtækisins.	Leitað	er	að	
einstaklingi	með	reynslu	af	sölu	á	fyrirtækjamarkaði	(B2B),	hefur	náð	góðum	árangri	í	fyrri	störfum	og	
vill	ná	enn	lengra.	

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (Bylgja@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
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Sölumaður á matvælamarkaði

Leitað er að kjötiðnaðar- eða matreiðslumanni til að sinna sölu til annarra fagaðila 
s.s. kjötvinnsla, fiskbúða ofl. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri faglegri þekkingu 
og hafa áhuga á sölumennsku, búa yfir góðri enskukunnáttu sem og framúrskarandi
samskiptahæfileikum.

Um er að ræða spennandi og líflegt starf hjá traustu fyrirtæki í vexti.

Öflugt markaðs- og framleiðslufyrirtæki í matvælaiðnaði óskar eftir að ráða sölumann.

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.

Byggjum á betra verði

Leitum að góðum liðsmanni sem getur hafið störf 
fljótlega

Starfið felur í sér sölu, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini 
timbursölu ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum

Hæfniskröfur
• Þekking á timburvörum eða reynsla af 
 sambærilegu starfi æskileg
• Samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur

Umsóknir berist fyrir 
10. apríl n.k. 
og sendast til 
atvinna@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

VERKSTJÓRI Í TIMBURPORT
HÚSASMIÐJUNNAR Í HAFNARFIRÐI

Leikskóli Seltjarnarness
 • Aðstoðarskólastjóri, fullt starf.
 • Deildarstjóri, fullt starf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur, fullt starf.
 • Dönskukennsla, fullt starf, afleysing skólaárið  
  2017-2018. 
 • Íslenskukennsla, fullt starf.
 • Náttúrugreinakennsla, 75% starfshlutfall.
 • Stærðfræðikennsla, fullt starf, afleysing   
  skólaárið 2017-2018.
 • Tónmenntakennsla, fullt starf, afleysing 
  skólaárið 2017-2018.
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf, 
  afleysing skólaárið 2017-2018.
 • Húsvörður, fullt starf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 17. apríl næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is
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Fjármálastjóri

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með bókhaldi og fjárhagsupplýsingum
• Ábyrgð á greiðslum og innheimtum
• Skýrslu- og áætlanagerð til stjórnenda og stjórnar
• Áætlanagerð og upplýsingagjöf í samvinnu við aðra 

stjórnendur
• Yfirumsjón með upplýsingakerfum félagsins
• Þátttaka í innkaupum og samningagerð 
• Samskipti við viðskiptabanka og fjárfesta
• Þátttaka í ýmsum sérverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta og fjármála
• Framhaldsmenntun er æskileg 
• Árangursrík reynsla af sambærilegu starfi
• Hæfni og þekking til að vinna með flóknar framleiðslu- og 

fjárhagsupplýsingar
• Hæfni og þekking til að þróa upplýsingakerfi félagsins
• Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjanleiki og metnaður
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Hafa eiginleika og áhuga á að vinna í síbreytilegu umhverfi 

og ná árangri í starfi 

Laxar fiskeldi ehf ætlar að styrkja stjórnendateymi sitt og leitar nú að öflugum liðsmanni til að taka þátt í spennandi uppbyggingu 
félagsins næstu ár. Um er að ræða nýtt starf hjá félaginu og er mikilvægt að umsækjendur séu tilbúnir að taka þátt í að móta 
framtíðarstefnu félagsins.

Laxar fiskeldi ehf rekur þrjár seiðaeldisstöðvar í Ölfusi og er að hefja áframeldi á laxi í Reyðarfirði. 
Félagið hefur leyfi til að framleiða 6.000 tonn af laxi árlega en er með umsóknir um frekari leyfi á 
Austfjörðum. Félagið er vel fjármagnað og er stærsti hluthafi þess fjölskyldufyrirtækið Masöval 
sem rekur öflugt laxeldi í Noregi.

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 9. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verkefnastjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands

Helstu verkefni
• Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á 

ýmsum sviðum 
• Skipulagning námskeiða 
• Samskipti við kennara, viðskiptavini og aðra 

samstarfsaðila 
• Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum

Hæfniskröfur
• Meistaragráða á háskólastigi 
• Fjölbreytt starfsreynsla úr opinbera- og/eða einkageiranum 
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott tengslanet 
• Þjónustulipurð og framúrskarandi samskiptahæfni 
• Skipulagshæfni og frumkvæði 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Endurmenntun Háskóla Íslands hyggst bæta við verkefnastjóra í hóp 15 öflugra starfsmanna. Leitað er að einstaklingi með víðtæka 
reynslu og tengsl í atvinnulífinu. Viðkomandi þarf að búa yfir lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og vera tilbúinn til að takast á við 
fjölbreytt verkefni í síbreytilegu umhverfi. Verkefnastjóri tekur þátt í teymisvinnu á vinnustaðnum. 
Næsti yfirmaður er þróunarstjóri námskeiða.

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
15. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir  stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. 

Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi félagsráðgjafa.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir er tilgreini nöfn a.m.k. 2ja umsgnar- 
aðila, menntun, fyrri störf og sakavottorð berist undir-
rituðum sem jafnframt veitir  frekari upplýsingar.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast  
félags- og skólaþjónustu og barnavernd sveitarfélaganna 
á Snæfellsnesi, þeirra Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, 
Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og Eyja-og  
Miklaholtshrepps.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, 2 sálfræðingar, 2 félags-
ráðgjafar, 2 þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, talmeina- 
fræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfingarstöðva, 
heimaþjónustu og annarra  þjónustuþátta fatlaðs fólks.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800 og 861 7802

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Kerfisstjóri
Hagstofa Íslands leitar eftir kerfisstjóra til starfa. Starfið felst í rekstri og áframhaldandi uppbyggingu 
á tölvuumhverfi Hagstofunnar. Kerfisstjóri mun sinna rekstri netþjóna og fjölbreyttra kerfislausna sem 
eru nauðsynlegar daglegum rekstri Hagstofunnar auk þess að koma að rekstri útstöðva og þjónustu 
við starfsmenn. 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri tölvukerfa
• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa
• Þekking á sýndarumhverfum fyrir tölvurekstur
• Þekking og reynsla af rekstri vélbúnaðar fyrir útstöðvar
• Þekking og reynsla af uppsetningu og rekstri GNU/Linux og  
 Microsoft Windows stýrikerfa er æskileg
• Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum  
 (e. configuration management tools) er æskileg
• Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða önnur sambærileg menntun er kostur
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni
• Hreint sakavottorð

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Laun eru skv. kjaras-
amningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18.4.2017. Umsóknir skulu sendar á eftirfarandi póstfang: Hagstofa 
Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík. Einnig má senda umsóknir rafrænt á netfangið 
starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 528 1000.

óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum og 
spennandi verkefnum.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. Samtökin eru 
aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi atvinnulífsins að Borgartúni 35.

Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig 
stöðu þeirra og rekstur.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS
Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra, Páls Erland (pall@samorka.is),sem einnig veitir upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

HELSTU VERKEFNI:

Móta starfsumhverfi orku- og veitugeirans.
Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa á
vettvangi samtakanna.
Skipulagning  og umsjón með framkvæmd opinna funda um 
málefni orku- og veitugeirans.
Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki 
samtakanna og geirann í heild.
Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir.
Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

Verkfræði/tæknifræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.

Borgartúni 35, 
105 Reykjavík

591 0000
samorka.is

VERKEFNASTJÓRI
Á SVIÐI RAFMAGNS



VÖRUSTJÓRI
Marel leitar að vörustjóra (Global Product Manager) fyrir Vigtun 
og Flokkun (Weighing and Grading). Vörustjóri er ábyrgur fyrir 
vörum út líftíma þeirra, langtímastefnu og viðskiptaárangri.

Starfið felur í sér samstarf við vöruþróun, þjónustu og sölunet 
Marel auk samskipta við viðskiptavini og samstarfsaðila á 
Íslandi og erlendis. Vörustjóri leiðir hóp vörusérfræðinga sem 
styðja sölu- og þjónustunet Marel með sérfræðiþekkingu 
sinni. Vörustjóri er ábyrgur fyrir stöðugum umbótum og þróun 
viðskiptahátta í sínum vöruflokki. Um er að ræða alþjóðleg 
verkefni sem krefjast ferðalaga erlendis. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptum, tækni eða sambærilegu fagi

sem nýtist í starfi
• Reynsla eða hæfileikar í stefnumótun og markaðs- og

samkeppnisgreiningu
• Sjálfstæð vinnubrögð og mikill drifkraftur
• Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi
• Góð færni í ensku á rituðu og mæltu máli
• Áhugi á að setja sig inn í tæknilega flókin viðfangsefni
• Reynsla af alþjóðlegu umhverfi er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður 
Stefánsdóttir, sigridur.stefansdottir@marel.com, 
í síma 563 8000. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017. Sótt er um 
starfið rafrænt á marel.is/störf 

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

AFLEYSINGAR
Bakvinnsla í framleiðslustýringu 
Laus eru tvö störf í skráningu og skipulagningu verkefna 
og aðfanga í framleiðslu. Störfin fela í sér umsjón með 
núverandi og fyrirliggjandi verkefnum ásamt þátttöku í 
umbótaverkefnum.  Störfin eru tímabundin til eins árs.

Innkaupadeild 
Starfið felur í sér skipulagningu birgða og innkaupa og 
samskipti við viðskiptavini og birgja. Viðkomandi mun 
einnig taka þátt í umbótaverkefnum.  Starfið er tímabundið 
til eins árs.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Færni við að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af sambærilegum störfum kemur sér vel
• Tölvufærni  og tölugleggni
• Þekking á SAP er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gudfinna Eyrún 
Ingjaldsdóttir, gudfinna.ingjaldsdottir@marel.com, 
í síma 563 8000. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Sótt er um 
starfið rafrænt á marel.is/störf 

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Þrif
Óska eftir að ráða starfmann 
við þrif á bílum, verkstæðinu, 
skrifstofum og önnur tilfallandi 
verkefnum

Umsóknir sendast á  
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Þörungaverksmiðjan 
óskar að ráða fólk til 

verksmiðjustarfa
 

Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu mjöli.
Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.

Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.
 

Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum  
á öllum aldri.

Hafið samband við Hlyn í síma 834 3289 eða sendið  
okkur línu á info@thorverk.is

Vélstjóri
Sumarafleysing

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar 
í sumarafleysingar 

Tímabil: 01. maí og 31. ágúst

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi “ VSIII“ 

að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eyfangehf@simnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

Starfsmaður óskast 
Lífdísill ehf óskar eftir framtíðarstarfsmanni í fjölbreytt 

verkefni við framleiðslustörf í tilraunaverksmiðju  
félagsins á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.  

Íslenskukunnátta nauðsynleg, vinnuvélapróf kostur. 

Allar nánari uppl í síma 6640840  
eða sigurdur.ingolfsson@lifdisill.is.

Starf í viðskiptaþjónustu
Ertu öflugur og drífandi einstaklingur?

Menntunar- og hæfniskröfur 
Menntun og / eða reynsla af bókhaldi og launavinnslu, uppgjörum, 
skattframtalsgerð eða sambærilegum verkefnum.
Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar er kostur.
Samviskusemi, nákvæmni í vinnubrögðum og áhugi á framþróun.
Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfni.

PwC leggur mikið upp úr faglegum vinnubrögðum og gerir miklar kröfur til 
starfsfólks síns í þeim efnum..  

Umsóknir 
Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2017.

Vinsamlegast sækið um á vef PwC og látið ferilskrá sem inniheldur upplýsingar um 
menntun og fyrri störf fylgja umsókninni.

Frekari upplýsingar veitir Vilhjálmur Kári Haraldsson, mannauðsstjóri PwC með 
tölvupósti á netfangið vilhjalmur.k.haraldsson@is.pwc.com. 

Öllum umsóknum verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Við stækkum og styrkjum hópinn okkar

PwC er stærsta endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki heims. PwC á Íslandi 
hefur á að skipa reynslumiklum sérfræðingum í endurskoðun, 
viðskiptaþjónustu, fyrirtækjaráðgjöf, skatta- og lögfræðiráðgjöf og innri 
endurskoðun og kappkostar að veita framúrskarandi þjónustu á þeim sviðum.

Að starfa hjá PwC þýðir að starfa sem hluti af liðsheild 
með reynslumiklum sérfræðingum í krefjandi og 
spennandi umhverfi íslensks og alþjóðlegs 
viðskiptalífs. Sú reynsla og þekking sem starfsfólk PwC 
ávinnur sér í störfum sínum getur gert viðkomandi að 
verðmætum einstaklingi í atvinnulífinu.

pwc.is/storf

SÉRFRÆÐINGUR Á 

SKRIFSTOFU FORSTJÓRA

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Skrifstofa forstjóra hefur yfirumsjón með daglegri stjórnun og rekstri Fjármálaeftirlitsins í samræmi við áherslur 
stjórnar og stýrir stefnumótun, umbóta- og þróunarverkefnum.  Á skrifstofu forstjóra fara einnig fram samskipti 
við opinbera aðila og umsjón með alþjóðlegum samskiptum Fjármálaeftirlitsins. 

Starfssvið
• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum skrifstofu forstjóra
• Aðstoð við skipulagningu verkefna og eftirfylgni
• Yfirsýn yfir störf og verkefni Fjármálaeftirlitsins
• Undirbúningur og gagnaöflun fyrir fundi, úrvinnsla       

fundargagna og eftirfylgni ákvarðana
• Aðkoma að greinaskrifum og útgáfu kynningarefnis 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Viðeigandi þekking á fjármálamarkaði 
• Reynsla af störfum tengdum fjármálamarkaði
• Færni og reynsla í framsetningu texta og talnaefnis
• Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og      

ensku sem og í miðlun upplýsinga
• Drifkraftur, frumkvæði og hæfni til að hafa yfirsýn yfir       

fjölbreytt verkefni
• Jákvæðni, rík þjónustulund og góð samskiptahæfni

  Við leitum að jákvæðum og 
drífandi einstaklingi í fjölbreytt 
og krefjandi verkefni.

Umsjón með starfinu hefur Árni 
Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri 
(arni@fme.is) og Erla Traustadóttir 
sérfræðingur í mannauðsmálum 
(erlat@fme.is). 

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

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



Gufunesi      gamur.is      577 5757

SÖLU- OG 
MARKAÐSSTJÓRI
Íslenska gámafélagið leitar að öflugum
stjórnanda.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á sölu- og markaðssviði
• Útboðs- og samningagerð
• Stefnumótun á sviði sölu, þjónustu og markaðsmála
• Sölu- og kynningarstörf
• Auglýsingar, kynningarefni og samskipti við fjölmiðla
• Uppbygging og umsjón með heildsölu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri mannauðssviðs, helga@gamur.is.
Umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins, https://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 18. apríl.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfileiki til að hlusta, greina og rökstyðja
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði 
umhverfisþjónustu.  Fyrirtækið hefur hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.  Fyrirtækið hvetur 
konur jafnt sem karla að sækja um starfið.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“.  Stefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera 
framúrskarandi vinnustaður þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Application period ends April 10th 2017.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources tel. 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 

2800 employees in over 20 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Ossur seeks an ambitious, positive and organized individual to join the Ossur R&D prosthetics team. The position 
requires independence, professional attitude and the drive to work in a highly motivated group.

DESIGN ENGINEER

RESPONSIBILITES: 
• Analysis of system level requirements and 

definition of  detailed specifications for the 
systems, modules and components

• Design prosthetic systems, modules or 
components to fulfil product and system 
specifications

• CAD Modelling and drafting of product,  
modules and components

• Supervision of  manufacturing activities 
associated with prototypes creation

• Execution of test and qualification activities 
associated with modules and components

• Redaction of technical documentation, fulfilling 
internal processes and regulatory standards

QUALIFICATIONS: 
• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, 

Master’s degree is a positive

• Minimum 5 years experience in mechanical design, 

preferably in product development environment

• Experience of 3D modelling software, i.e. SolidWorks, 

ProEngineer, Ansys or Catia, including good 

knowledge of surface modelling

• Experience in plastic injection parts design and 
manufacturing process

• Good knowledge of the fundamentals of machine 

design and experience in Finite Element Modelling

• Capacity to contribute to ideation and innovation 
processes

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English
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VANTAR ÞIG VINNU?

Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum 
einstaklingi til að sinna sölustarfi. 

Starfshlutfall er 100% og sumarafleysingar. 

Þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið: 
matti@prooptik.is

Við hjá Prooptik leitum að þjónustu- 
glöðum einstaklingi í 100% sölustarf 

sem getur hafið störf sem fyrst.

Óskum einnig eftir einstaklingi  
í sumarafleysingar.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send  
á netfangið: matti@prooptik.is

Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi störf:

• Íslenskukennari í 100% starf 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

• Raungreina- og/eða stærðfræðikennari í hlutastarf
  o Nánari upplýsingar hjá skólameistara. 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara í  
netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700. 

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 18. apríl 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Starfsmaður óskast                                                                                                   
Starfsmaður óskast í jarðgerðarstöð Moltu ehf.

Molta ehf. er jarðgerðarstöð í Eyjafjarðarsveit sem  
jarð gerir lífrænan úrgang frá heimilum og fyrirtækjum.  
Nú leitum við eftir dugmiklum einstaklingi í sumarafleys-
ingar með möguleika á framtíðarstarfi. Um er að ræða 
fjölbreytt starf sem felur í sér m.a. móttöku, innmötun og 
blöndun hráefna, eftirlit með vinnslu og búnaði, ásamt 
viðhaldi tækja. 

Hæfniskröfur:
• Meirapróf eða vinnuvélapróf er kostur
• Reynsla af vélaviðgerðum er kostur
• Iðnmenntun sem að nýtist í starfi er kostur
• Sterk öryggis- og umgengnisvitund
• Almenn tölvukunnátta 
• Stundvísi, áreiðanleiki og góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á kristjan@molta.is
Nánari upplýsingar veitir Birgir Stefánsson (vaktststjóri) í 
síma: 863 7405 og Kristján Ólafsson (framkvæmdastjóri) í 
síma: 844 1771.

Umsóknarfrestur
7. apríl 2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að vélaverkfræðingi
Vélaverkfræðingur á iðnaðarsvið
Hjá EFLU vinnur öflugt teymi í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. Teymið kemur að 
hönnun véla og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því að sinna ráðgjöf til 
erlendra fyrirtækja.

EFLA óskar eftir að ráða vélaverkfræðing eða tæknifræðing sem hefur reynslu af ráðgjöf 
við iðnfyrirtæki svo sem mjólkuriðnaðinn, áliðnaðinn, sjávarútveginn eða önnur iðnfyrirtæki. 
Einnig kemur reynsla af ráðgjöf til orku- og veitufyrirtækja sterklega til greina. Viðkomandi 
mun starfa á fagsviði véla á iðnaðarsviði en mun einnig starfa þverfaglega innan EFLU og 
vinna náið með sérfræðingum á orkusviði.

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

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða iðnaðar-

 verkfræði  / tæknifræði

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Þekking á CadWorx hugbúnaði (Plant, 

 P&ID og Structure), TRIFLEX eða  

 spennugreiningarhugbúnaði kostur

• Helst 5 ára starfsreynsla í þjónustu 

 við iðnað

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

 er kostur

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 7. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is



Við leitum að kraft miklum og  
fram  sæknum einstaklingum  

Helstu verkefni
• Ábyrgð á upplýsinga- og kynningarmálum  

SFS á innlendum og erlendum vettvangi
• Umsjón með vef- og samfélagsmiðlum
• Umsjón með vinnslu á efni fyrir  

prent- og margmiðlun
• Skipulagning ráðstefna og funda á vegum SFS

Helstu verkefni
• Lögfræðileg ráðgjöf, s.s. á sviði fiskveiðistjórnunar, 

umhverfismála og vinnumarkaðsmála
• Samningagerð, þ.m.t. kjarasamningar
• Vinnsla álitsgerða og umsagna um lagafrumvörp  

og reglugerðir
• Alþjóðlegt samstarf á sviði vinnuréttarmála 

tengdum sjávarútvegi
• Aðstoð við félagsmenn

Sjávarútvegur er öflug þekkingargrein þar sem eftirspurn er eftir fólki með fjöl-
breytta reynslu, menntun og bakgrunn. Forsenda þess að sjávarútvegur megi eflast 
og þróast er að Íslendingar þekki þessa fjölþættu atvinnugrein og þau tækifæri sem 
sjávarútvegur býður upp á.

Menntun og hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  

s.s. á sviði viðskipta- eða markaðsfræða
• Reynsla af fjöl- og/eða margmiðlun er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í hugsun  

og vinnubrögðum 
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Menntun og hæfni
• Lögfræðimenntun BA og ML eða embættispróf  

í lögfræði – lögmannsréttindi æskileg
• Að lágmarki 3 ára reynsla af lögfræðistörfum – 

reynsla af lögmennsku kostur
• Þekking á kjarasamningum, vinnurétti, 

stjórnsýslurétti og lagaumhverfi sjávarútvegs
• Samningatækni
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Nánari upplýsingar um starfsemi SFS má nálgast á www.sfs.is. 

Helstu verkefni
• Skrif úttekta, skýrslna, greina og álita sem tengjast 

efnahagslegum þáttum sjávarútvegs 
• Ytri samskipti og tengslamyndun við félagsmenn 

SFS og hagsmunaaðila í sjávarútvegi
• Vinna tengd umsögnum lagafrumvarpa  

og reglugerða

Umsóknir skulu berast á vef SFS, www.sfs.is, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfni 
í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Nánari upplýsingar veitir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591 0300.

Menntun og hæfni
• Háskólapróf í hagfræði eða sjávarútvegsfræðum
• Góð starfsreynsla
• Góð greiningarhæfni nauðsynleg
• Áhugi á þjóðmálum og grunnþekking  

á rekstrarumhverfi sjávarútvegs
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Umsjónarmaður kynningarmála

Lögfræðingur

Hagfræðingur / Sjávarútvegsfræðingur



GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær
Skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur

Staða skólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til
umsóknar.  Umsóknarfrestur er til 6. apríl næstkomandi.

Nánari upplýsingar eru að finna á heimasíðu Grindavíkur-
bæjar http://www.grindavik.is

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
konu til starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. 
Um vaktavinnu er að ræða.  

Almennur starfskraftur (kona)

Æskilegt er að umsækjendur séu reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni 
í hlutastarf í almennar ræstingar og skyld verkefni. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is

Viltu starfa hjá einu öflugasta íþróttafélagi landsins? 
Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða konu til 
starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum.  
Um vaktavinnu er að ræða.  
Æskilegt er að umsækjendur séu liprir, reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn.  
Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is 

SUMARVINNA
Óskum eftir duglegum bílstjóra/lagermanni í sumarvinnu. Vinnutími  

frá kl 8-16 alla virka daga. Stundvísi og góð íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

Bílstjóri

Hæfniskröfur:
•	 Meirapróf
•	 Stundvísi	og	snyrtimennska
•	 Góð	mannleg	samskipti
•	 Þjónustulund
•	 Öguð	vinnubrögð
•	 Vinnuvélaréttindi	kostur
•	 Þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst

Möguleiki á framtíðarstarfi
Umsóknafrestur	er	til	9. apríl 2017

Áhugasamir	sendi	inn	starfsumsókn	ásamt	ferilskrá	á	
starf@vakahf.is	merkt:	Bílstjóri	–	Eldri	umsóknir	óskast	
endurnýjaðar

Vaka hf. óskar eftir  
sumarstarfsmanni

Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

eignasölum eða nemum í löggildinganámi fasteignasala til 
starfa. Góður vinnustaður með frábærri starfsaðstöðu. 

Árangurstengd laun. 
Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi og 

útibú á Selfossi.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,  

löggiltur fasteignasali, s 893-6001,  
beggi@fasteignasalan.is
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



Erlend 
viðskipti Helstu verkefni Hæfni og þekking

Kvika leitar eftir öflugum og 

reynslumiklum einstaklingi 

til starfa í bakvinnslu erlendra 

viðskipta. Starfið felst í dag-

legri umsjón með erlendum 

greiðslum, afstemmingum 

og skýrslugerð. Starfið felur 

einnig í sér mikil samskipti 

við erlendar bankastofnanir.

• Afgreiðsla á erlendum greiðslum

• Afgreiðsla á framvirkum 
samningum og skiptasamningum

• Utanumhald og eftirlit með 
stöðu á erlendum reikningum

• Erlendar ábyrgðir og innheimtur

• Samskipti við innlenda 
og erlenda samstarfsaðila

• Háskólamenntun á sviði 
viðskiptafræði eða sambærilegt

• Þekking á innlendum og erlendum 
uppgjörskerfum nauðsynleg

• Haldgóð þekking og reynsla 
af Swift, greiðslu- og verðbréfa-
skeytum, nauðsynleg

• Þekking á Vog og Libra Loan 
æskileg

• Mjög gott vald á Excel og 
ýmiskonar greiningarvinnu

• Mikilvægt að viðkomandi 
sé töluglöggur og nákvæmur 
í vinnubrögðum

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Frumkvæði, nákvæmni 
og metnaður í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Þórisdóttir, markaðs- og mannauðsstjóri Kviku 
á hildur@kvika.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á www.kvika.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@kvika.is.
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Verkefnastjóri á alþjóðasviði
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
starf verkefnisstjóra á alþjóðasviði stofnunarinnar laust 
til umsóknar. Um er að ræða 75% ótímabundið starf. 

Alþjóðasvið stofnunarinnar vinnur að því að efla 
rannsóknir og kynningu á íslenskri menningu og auka 
tengsl íslenskra og erlendra fræðimanna. Meðal helstu 
verkefna er kynning íslenskrar tungu og menningar, 
skipulagning ráðstefna og námskeiða á sviði íslenskra 
fræða, umsýsla styrkja og alþjóðasamskipti.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á fræðasviðum stofnunarinnar 
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi 
• Mjög góð almenn tölvufærni
• Reynsla af vefstjórn, 
• Kunnátta í ensku og einu skandinavísku máli

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á netfangið sigurborg@hi.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 
Suðurgötu, 101 Reykjavík merkt: Starfsumsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Menntun 
þarf að staðfesta með afriti af prófskírteini. Þá þarf að 
láta fylgja með nöfn, símanúmer og netföng tveggja 
umsagnaraðila. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla
kennara og fjármála og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofn
unarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá stofnuninni 
í síma 545 4010.
Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á  
heimasíðunni: www.arnastofnun.is

HÓPFERÐABÍLSTJÓRI

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

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
OG MEÐ 9. APRÍL 2017.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Nánari hæfniskröfur starfa er að finna á 
umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

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

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions  
Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík 

 580 5400 • www.re.is

EMS 582904
VIÐURKENND

FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

STARFSSVIÐ
• Akstur og þjónusta við farþega.

• Umsjón og umhirða bifreiða.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Aukin ökuréttindi D.

• Reynsla af akstri hópferðabíla  
 er æskileg.

• Hreint sakavottorð.

• Enskukunnátta.

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

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

Kynnisferðir bjóða upp á að fjármagna 
meirapróf til þeirra umsækjenda sem ráðnir 
verða og hafa ekki meirapróf, gegn því að 
starfa í a.m.k. 2 ár hjá Kynnisferðum.

VERKEFNISSTJÓRI
Á VERKEFNASTOFU VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra alþjóðlegra rannsóknarverkefna á Verkefnastofu. Verkefnisstjórinn 
verður hluti af sameiginlegri Verkefnastofu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 
Hlutverk stofunnar er að aðstoða rannsakendur við verkefnisstjórnun alþjóðlegra rannsóknarverkefna. Starfið er 
fjölbreytt og spennandi. Það krefst skipulagshæfni og leikni í mannlegum samskiptum á alþjóðavísu.

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun alþjóðlegra
 rannsóknarverkefna og/eða verkefnasafna 
• Þróun og mótun Verkefnastofu 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun alþjóðlegra
 rannsóknarverkefna og/eða verkefnasafna 
• Þróun og mótun Verkefnastofu 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2017.
Sótt er um starfið hér: www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á tækjum
 og tólum verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á helstu rannsóknarsjóðum (FP7, H2020,  
 Nordforsk, NIH, o.s.frv.) er kostur
  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á tækjum
 og tólum verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á helstu rannsóknarsjóðum (FP7, H2020,  
 Nordforsk, NIH, o.s.frv.) er kostur
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

Álfhólsskóli í Kópavogi 
auglýsir eftir 
deildarstjóra sérúrræða

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi

· Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði

· Reynsla af sérkennslu æskileg

· Góð þekking á stoðþjónustu

· Samskipta- og skipulagshæfni

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri í sigrunb@kopavogur.is eða í síma 
4413800.
Einungis er hægt að sækja um starfið í gegnum 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið.

Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur 
mannaforráð og stýrir hluta af skólastarfinu 
í samráði við skólastjóra. Hann fylgist með 
nýjungum á svið kennslu og er leiðandi 
í faglegu starfi. Hann hefur umsjón með 
sérúræðum nemenda í samráði við kennara og 
skólastjórnendur og stýrir teymisfundum. 



Sól og olía
Sumarstörf hjá Skeljungi
Vilt þú vinna með okkur í sumar? Skeljungur sinnir orkuþörf einstaklinga og 

fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið. Við hvetjum fólk á öllum  

aldri til að sækja um þessi fjölbreyttu og skemmtilegu sumarstörf.

Olíubílstjórar

Um er að ræða störf á rekstrarsviði í Örfirisey 
og á Eskifirði. Við leitum að dugmiklu fólki 
til að sinna afgreiðslu, dælingu og dreifingu 
eldsneytis til viðskiptavina Skeljungs. 

Hæfniskröfur:
• CE meirapróf 
• ADR próf kostur en ekki nauðsyn* 
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
*Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá sem ekki hafa þau réttindi.

Ráðningartími er frá maí til september.

Nánari upplýsingar veitir:
Pétur Gísli Jónsson dreifingarstjóri
444 3059 / pgj@skeljungur.is

Störf á fjármálasviði

Viðkomandi munu starfa við skráningu 
fjárhagsbókhalds, afstemmingar, innheimtu 
og önnur störf sem tilheyra fjármálasviði.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfni
• Kunnátta á Navision er kostur

Ráðningartími er frá júní til ágúst.

Nánari upplýsingar veita:
Ottó Leifsson fjármálastjóri
444 3047 / ol@skeljungur.is
Inga Margrét aðalbókari
444 3049 / ims@skeljungur.is

Bensín afgreiðslufólk

Um er að ræða fullt starf á höfuðborgar
svæðinu. Þjónustulund, stundvísi og hæfni  
í mannlegum samskiptum eru skilyrði.

Ráðningartími fyrir sumarstörf er frá  
maí til september en einnig leitum við  
að fólki í framtíðarstörf.

Nánari upplýsingar veitir:
Logi L. Hilmarsson,  
rekstrarstjóri stöðva
444 3075 / llh@skeljungur.is

Skeljungur hf.  |  Borgartún 26  |  105 Reykjavík  |  444 3000  |  skeljungur@skeljungur.is  |  skeljungur.is

Starf í þjónustuveri

Helstu verkefni eru þjónusta í gegnum 
síma og tölvupóst, móttaka og úrvinnsla 
vörupantana, almenn upplýsingagjöf, ráðgjöf 
um vörur fyrirtækisins og afgreiðsla umsókna 
viðskiptakorta og lykla.

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum,  
 jákvæðni og þjónustulund
• Góð almenn tækni– og tölvukunnátta
• Kunnátta á Navision er kostur

Ráðningartími er frá apríl/maí til ágúst.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Sigurbjörnsson þjónustustjóri
444 3051 / ssi@skeljungur.is

Vaktmenn í olíustöð

Viðkomandi munu vakta olíustöð  
á rekstrarsviði í Örfirisey og aðstoða  
við móttöku birgðaskipa, ásamt  
öðrum tilheyrandi verkefnum.

Ráðningartími er frá maí til  
september og unnið er á vöktum.

Nánari upplýsingar veitir:
Bergsteinn Hjörleifsson,  
forstöðumaður tækniþjónustu
444 3066 / bh@skeljungur.is



 Laus störf á skóla- og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar 
Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði 
landsins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. 
Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum byggðakjörnum. 
Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar: 
Grunnskólinn á Ísafirði 

•	 Umsjónarkennarar á öllum stigum 100% 
•	 Kennari	í	tæknimennt	80%	
•	 Kennari	í	myndmennt	100%	
•	 Deildarstjóri	í	sérkennslu	50%	
•	 Sérkennari	50-100%	
•	 Danskennari	50%	
•	 Tónmenntakennari	50%	

Grunnskólinn á Suðureyri 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%	

Grunnskóli Önundarfjarðar 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%

   Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.isafjordur.is.

ÍSAFJARÐARBÆR

Grunnskólinn á Þingeyri 

•	 Grunnskólakennarar	60-100%	

Leikskólinn Grænigarður Flateyri 
•	 Deildarstjóri	100%	
•	 Leikskólakennari	100%	

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri 
•	 Leikskólakennari	100%	

Leikskólinn Sólborg Ísafirði 
•	 Leikskólakennarar	100%	

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri 
•	 Leikskólakennari	100%

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN
VEGNA AUKINNA UMSVIFA

BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram 
úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn 
og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur 
kunnáttu og eflir þekkingu starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. 
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl. nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, 
starfsmannastjóri, anna@bl.is

Við leitum að þjónustufulltrúa í verkstæðismóttöku. 
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í mannlegum 
samskiptum og með mikla þjónustulund.   

Vinnutími er mánudaga til föstudaga  
frá kl. 07.45-18.00.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í VERKSTÆÐISMÓTTÖKU
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Hæfniskröfur:  
•      Mikill áhugi á bílum
•      Tölvufærni
•      Bílpróf
•      Sjálfstæð, skipulögð og fagleg  
        vinnubrögð eru nauðsynleg

SÖLUMAÐUR  
ÓSKAST

Lifandi fyrirtæki með öflugan hóp  
starfsmanna leitar að nýjum liðsmanni

Forlagið leitar að drífandi sölumanni 
til að heimsækja og sinna samskiptum 
við sölustaði í Reykjavík og nágrenni.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjón-
ustulund og vera einstaklega lipur í 
samskiptum. Bílpróf er nauðsynlegt.
 
Aðrar hæfniskröfur: góð almenn  
tölvukunnátta, skipulagshæfni  
og nákvæm vinnubrögð.

Vinsamlegast sendið umsóknina á 
atvinna@forlagid.is fyrir 14. apríl nk.
Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Halldór Jónsson ehf óskar eftir að ráða 
vörumerkjastjóra til starfa í verslunardeild.
Starfið felur í sér stjórnun á þekktum 
vörumerkjum sem eru til sölu í stórmörkuðum 
og apótekum.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
mikinn áhuga á markaðsmálum og fjölbreyttum 
samskiptum við fólk.

Viðkomandi sinnir m.a. erlendum og innlendum 
viðskiptasamböndum, sér um áætlanagerð, 
markaðssetningu og fleira.
 

 

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá óskast 
send á netfangið hj@hj.is fyrir föstudaginn 
12. apríl merkt: Umsókn vörumerkjastjóri.
Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og 
öllum umsækjendum verður svarað.

HÆFNISKRÖFUR:
. Háskólagráða í viðskiptafræði 
 eða sambærileg gráða
. Reynsla af markaðs- og sölumálum
. Góð íslensku- og enskukunnátta
. Sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, 
 heiðarleiki og frumkvæði

VÖRUMERKJA
STJÓRI



Vélstjóri/vélvirki óskast í 
Fóðurblönduna  

Fóðurblandan óskar eftir vélstjóra/vélvirkja í  

viðhaldsteymi fyrirtækisins. 

Helstu verkefni: 
Fyrirbyggjandi viðhald skv. viðhaldsáætlunum 
•	 Þátttaka í gerð viðhaldsáætlana 
•	 Almennar viðgerðir á vélbúnaði 
•	 Uppsetning á vélbúnaði 
•	 Samskipti við undirverktaka í samstarfi við leiðtoga 

búnaðar og viðhalds 
•	 Þátttaka í stjórnun varahlutalagers 
•	 Staðgengill Leiðtoga búnaðar og viðhalds 
•	 Annað tilfallandi 

Hæfniskröfur: 

•	 Vélstjóra	/	vélvirkjamenntun	eða	sambærilegt	
•	 Yfir	5	ára	reynsla	í	viðhaldsvinnu	búnaðar	
•	 Reglusemi	og	góð	ástundun	
•	 Geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi	
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta	
•	 Bílpróf	

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson, framkvæmda- 
stjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2017.

Fóðurblandan	er	rótgróið	og	öflugt	framleiðslu-	og	þjónustu-	fyrirtæki	
sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, 
fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar 
rekstrarvöru	fyrir	landbúnað	s.s.	girðingar,	girðingarefni	og	smávöru.	
Fóðurblandan rekur fjórar verslanir, á Selfossi, Hellu, Hvolsvelli og 
Egilsstöðum	sem	og	öfluga	vefverslun.	Fyrirtækið	er	leiðandi	á	sínu	
sviði	og	eitt	það	öflugasta	í	þjónustu	við	bændur	hér	á	landi.
Hjá	fyrirtækinu	starfa	um	50	manns.	

Rafvirkjar/Tæknimenn/Verkstjóri
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og 
verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- 
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. 
Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið 
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í 
síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn- 
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri- 
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni- 
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Nútíma gluggatjöld óskar eftir að 
ráða starfsmann í uppsetningu 

 á gluggatjöldum

Við leitum að laghentum  
traustum einstaklingi 

Umsóknir sendist á póstfang 
ok@non.is

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál  

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

Uppsetning á
gluggatjöldum

Starfsmaður á gæða- og rannsóknardeild 
óskast til starfa

Steypustöðin óskar eftir starfsmanni á gæða- og rannsóknardeild félagsins. Starfið fellst í 
sýnatökum og mælingum bæði á rannsóknarstofu og á verkstað. Gerð er krafa um að við-
komandi sé nákvæmur og töluglöggur, hafi almenna tölvuþekkingu,  geti unnið sjálfstætt og 
tilbúinn að vinna nokkra yfirvinnu þegar svo ber undir. Mikil vinna í boði. Um framtíðarstarf 
er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 12 apríl. 

Tekið er á móti umsóknum á netfangið sandra@steypustodin.is 

Öllum umsóknum verður svarað að umsóknarfresti liðnum

4 x 24 167 x 240 mm

Þróunarsvið OR leitar að sérfræðingi í jarðvísindum til liðs við 
ö�ugan hóp sem hefur það hlutverk að horfa til framtíðar í 
starfsemi samstæðunnar. Innan samstæðunnar starfa ásamt 
móðurfélagi, Orka náttúrunnar, Veitur og Gagnaveita Reykjavíkur. 
Við leitum að manneskju með góða samstarfshæfni, frumkvæði og 
hæ�leika til að vinna í þverfaglegum teymum og ýta verkefnum 
áfram. 

Star�ð er �ölbreytt og felst meðal annars í verkefnastjórn og 
þátttöku í auðlindarannsóknum, umsjón og úrvinnslu a�mælinga 
og ráðgjöf varðandi orkuö�un og niðurdælingu. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólapróf í jarðvísindum eða skyldum greinum
•  Þekking á jarðhita og eftirliti með vinnslusvæðum
•  Reynsla af borverkefnum æskileg

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Frekari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2017.

Sérfræðingur í jarðvísindum

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og 
möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

Orkuveita Reykjavíkur  
Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  
Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

Vilt þú gæta auðlindanna?
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónar-
kennara á yngsta- og miðstigi og stöður kennara á elsta stigi 
frá og með næsta hausti. Meðal kennslugreina á elsta stigi 
eru stærðfræði og tungumál.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags- 
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af 
teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum eru um 640 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga 
og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2017 en ráðið er í stöðurnar 
frá 1. ágúst 2017.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@sunn- 
ulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Óskað er eftir aðila til að keyra Benz 
Sprinter rútu um helgar í föstum túrum. 

Um gæti verið að ræða annan eða báða  
helgardagana.  Gert er ráð fyrir að viðkomandi 
sé akandi leiðsögumaður.  Leitað er eftir aðila 

með lipra framkomu sem á auðvelt með  
samskipti við fólk.  

Áhugasamir sendi inn umsókn á  
box@frett.is merkt ,,Bílstjóri-0104”

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargar-
heimilinu í sumar?

 
Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 

eða einstaklingur sem vilt breyta til? 

Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa í sumar. 
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf, unnið 
er aðra hvora helgi.   Einnig vantar starfsfólk í  hlutastarf  í 
eldhús frá kl. 17-20, unnið er í 7 daga og síðan 7 daga frí. 
Nauðsynlegt er að umsækjendur tali íslensku. Við erum 
sveigjanleg og komum til móts við þig.  Hafðu samband 
við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur hjúkrunarforstjóra í síma 
5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti  
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut  
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum  
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa íslenskt 
hjúkrunarleyfi. Nemar skila inn námsframvindu.

• Frumkvæði og metnaður í starfi.

• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.

HRAFNISTA   REYKJAVÍK    REYKJANESBÆR

Laus störf á Hrafnistu 
í sumar 

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar- 
og læknanemar

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Nánari upplýsingar gefa Sigrún Stefánsdóttir, forstöðumaður Hrafnistu 
Reykjavík, í síma 664-9400 (sigrun.stefansdottir@hrafnista.is) og Þuríður 
Elísdóttir, forstöðumaður Hrafnistu Reykjanesbæ, í síma 664-9587 
(thuridur.elisdottir@hrafnista.is). Umsjón með störfunum hefur Lind hjá 
Fast ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 552-1606. 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt með því að fylla út 
umsóknarform á www.fastradningar.is. 

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar- 
og læknanemum í okkar frábæra starfsmannahóp 
á Hrafnistu Reykjavík og Reykjanesbæ. 
Starfshlutfall er samkomulag. 

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfs-
manna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er. Möguleiki er á gistingu fyrir 
þá sem ráða sig á Hrafnistu í Reykjanesbæ.

Hæfniskröfur
•  Menntun eða haldgóð reynsla af garðyrkju nauðsynleg
•  Sjálfstæð  og vönduð vinnubrögð   
•  Metnaður og rík þjónustulund
•  Góð íslenskukunnátta

Umsóknir sendast á netfangið atvinna@husa.is 
fyrir 12. apríl n.k.

GARÐYRKJU-
FRÆÐINGUR
Blómaval í Skútuvogi leitar að duglegum 
einstaklingi til að sinna fjölbreyttu og 
skemmtilegu starfi.

Starfið felur m.a. í sér ráðgjöf, sölu og þjónustu við 
viðskiptavini, vöruframsetningu, útstillingar og önnur 
tilfallandi verkefni.



Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki

Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki
HSN á Sauðárkróki leitar að matreiðslumanni, matreiðslu-
meistara eða starfsmann með mikla reynslu úr mötuneytum 
til starfa frá 1. júní eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfið er opið, skemmtilegt og býður upp á að innleiða 
nýjungar. Nánari upplýsingar um starfið er að finna inn á 
www.starfatorg.is eða á www.hsn.is undir laus störf. 
Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og með 
18.04.2017

Nánari upplýsingar veitir:
Herdís Klausen - herdis.klausen@hsn.is - 891 9171
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 1. október 2014 við sameiningu 
heilbrigðisstofnana á Norðurlandi annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra 
hjúkrunar- og dvalarheimila. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá 
Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og 
starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. Heildarvelta HSN er um 5,4 milljarðar króna.

Okkur vantar fleiri í liðið okkar 
 Curio ehf í Hafnarfirði óskar eftir starfsfólki  
í eftirfarandi stöður: 
Tæknimenn í samsetningu, prófanir og þjónustu á vélum okkar 
Hæfniskröfur:  
Sveinspróf, eða góð reynsla í málmiðnaðargreinum eða 
vélaviðhaldi, geta til að starfa í hópi, sem og sjálfstætt. 

Iðnverkamenn í framleiðslu íhluta Curio véla 
Hæfniskröfur: Starfsreynsla úr málmiðnaði, reynsla af  
ryðfrírri smíði og geta til að starfa í hóp, sem og sjálfstætt.

Gerð er krafa um íslenskukunnáttu, stundvísi og vandvirkni í 
störfum. Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur.
Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi, sanngjörn laun og 
krefjandi en jafnframt skemmtilega vinnu. 

Vinsamlegast skilið inn umsókn og ferilskrá á rafrænu  
formi til: steinmar@curio.is 

Allar nánari upplýsingar veitir Steinmar í síma 892 9865 
Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2017 

Curio ehf er framsækið fyrirtæki í framleiðslu fiskvinnsluvéla 
fyrir innlendan og erlendan markað. Við smíðum okkar vélar frá 
grunni; allt frá smæstu íhlutum til þeirra stærstu. Hjá okkur eru 
lausnirnar aðalatriði, ekki vandamálin. 

World Class óskar eftir öflugum bókara 
til starfa á skrifstofu fyrirtækisins í 
Laugum. Helstu verkefni eru færsla 
bókhalds, afstemmingar, gerð reikninga 
og önnur tilfallandi verkefni.

Bókari óskast í 100% starf

Menntun sem nýtist í starfi 
Reynsla af færslu bókhalds
Viðurkenndur bókari er kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókhaldskerfi 
er kostur
Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð
Samskiptafærni og jákvæðni

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
umsoknir@worldclass.is
Umsóknarfrestur er til 18. apríl.

Hæfniskröfur

Spennandi
starf hjá
Samgöngustofu

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.
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Eftirlitsmaður flugvalla
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði 
stofnunarinnar. Starfið felst í vottun, úttektum og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til 
reksturs flugvalla ásamt öðrum verkefnum tengdum öryggi í flugi og annarri sérfræðivinnu í 
málaflokknum. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tæknifræði,
  eða reynsla af tæknimálum tengdum flugvallarrekstri eða reynsla af flugi
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu
  og framsetningu upplýsinga
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

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

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   1 .  A P R Í L  2 0 1 7



 20 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Staða skólastjóra við Vættaskóla skólaárið 2017-2018

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Vættaskóla til eins árs

Vættaskóli er heildstæður grunnskóli í Grafarvogi með bekkjardeildir frá 1.-10. bekk.  Skólinn er starfræktur á tveimur starfs- 
stöðum í Grafarvogi, Engi við Vallengi  og Borgum við Vættaborgir.  Í skólanum eru um 500 nemendur og 80 starfsmenn. Unnið er 
að því að efla nám við hæfi hvers nemanda, meðal annars með auknum námstækifærum, nýjungum í kennsluháttum og fjölbreyttu 
námsmati. Við skólann er starfrækt Valver sem er sérúrræði á unglingastigi þar sem unnið er markvisst með einstaklinginn á 
hans forsendum en verkefnið fékk sérstaka viðurkenningu skóla- og frístundaráðs árið 2017 fyrir framsækið skólastarf. Skólinn 
tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við Embætti landlæknis. Einkunnarorð Vættaskóla eru  
vellíðan - metnaður - árangur.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi til að leysa 
af sem skólastjóri Vættaskóla skólaárið 2017-2018.

Meginhlutverk skólastjóra er að:

•	 Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

•	 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
•	 Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
•	 Stjórnunarhæfileikar.
•	 Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
•	 Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða 

framsækna skólaþróun.
•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017 til 31. júlí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411-1111.  
Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

ERT ÞÚ ELEVEN?  
Eleven Experience er alþjóðlegt ferðaþjónustufyrirtæki sem leitast við að veita viðskiptavinum 
sínum einstaka og persónulega þjónustu. Eleven býður upp á lúxus gistingu á heimsmælikvarða og skipuleggur 
ógleymanlegar ævintýraferðir og upplifanir sérsniðnar að óskum hvers og eins.

Eleven Experience hóf rekstur á jörðinni Deplum í Skagafirði í apríl 2016. Deplar eru gamalt bóndabýli sem búið 
er að breyta í lúxus gistiaðstöðu með 13 svítum. Á Deplum er fullbúið eldhús, tveir barir, heilsulind o.fl. 
Eleven Experience á Íslandi leitar nú að starfsmönnum fyrir Depla. Um er að ræða spennandi og krefjandi störf með 
mikla möguleika og tækifæri fyrir réttu manneskjurnar.

BIFVÉLAVIRKJAR 
HELSTU VERKEFNI: 
Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir á bifreiðum, 
vélum og tækjum
Aðstoð við pantanir og skipulag varahluta
Aðstoð við eftirlit skráninga á notkun bifreiða og tækja
Aðstoð við viðhald á eignum fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR: 
Sveinspróf í bifvélavirkjun eða vélvirkjun
Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi er kostur.  
Smáskipa vélavörður 750 kW <12metra er kostur
Mikil þekking á bilanagreiningu véla og á 
rafmagnsbilunum í litlum og stórum vélum
Góð þekking á akstri og notkun bifreiða, véla og tækja 
Geta til að endurheimta bifreiðar, vélar og tæki 
úr erfiðum aðstæðum
Þekking og kunnátta á Microsoft Office
Góð mannleg samskipti og enskukunnátta er æskileg 

LEIÐSÖGUMENN 
HELSTU VERKEFNI: 
Sinna leiðsögn í ferðum á vegum Eleven Experience 
Tryggja ánægju gesta
Meta aðstæður og aðlaga ferðir eftir því 
Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:  
Menntun í leiðsögn 
Mjög góð enskukunnátta er skilyrði 
Frumkvæði og hugmyndaauðgi 
Þekking á Tröllaskaga og Skagafirði er mikill kostur
Mikil skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi 
Þekking og kunnátta á Microsoft Office
Rík þjónustulund

Frekari upplýsingar má nálgast 
í síma 588-1800 á virkum 
dögum.

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl. 
Umsóknir og ferilskrá á ensku sendist á 
JOB@ELEVENEXPERIENCE.COM 
merkt “Deplar 2017”. 

WWW.ELEVENEXPERIENCE.COM 

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingar- 
tæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að ræða fullt starf, við  
hönnun umferðarmannvirkja. 

Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- 
og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum. 

Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru framundan varðandi uppbygg- 
ingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við 
hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn hönnunar, verkefni tengd 
viðhaldi vega auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum  
umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur 
 B.Sc
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttis- 
áætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar menntunar-  
og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 3.apríl 2017. 

Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.   
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýs- 
ingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með 
talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur  
Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar  
(gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

VERKFRÆÐINGUR EÐA 
TÆKNIFRÆÐINGUR Á 
HÖNNUNARDEILD

  

Íslandsstofa býður upp á spennandi starfsnám 

fyrir ungt fólk á leið á atvinnumarkað. Skilyrði er að 

viðkomandi sé í, eða hafi nýlega lokið, námi sem 

tengist störfum Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu  

og skapandi greina. Nánari upplýsingar á  

www.islandsstofa.is/starfsnam

Starfsmaður óskast 
Lífdísill ehf óskar eftir framtíðarstarfsmanni í fjölbreytt 

verkefni við framleiðslustörf í tilraunaverksmiðju  
félagsins á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.  

Íslenskukunnátta nauðsynleg, vinnuvélapróf kostur. 

Allar nánari uppl í síma 6640840  
eða sigurdur.ingolfsson@lifdisill.is.



Skólastjóri og starfsfólk við 
grunn-og leikskóla 

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf í samreknum leik- og grunnskóla í Hofgarði 
í Öræfum. Öræfi liggja undir rótum  Vatnajökuls þar sem 
gott samfélag fer ört vaxandi með tilheyrandi þörfum 
fyrir grunnþjónustu við barnafjölskyldur. 

Óskað er eftir fyrir næsta skólaár: 
• Skólastjóra í samrekinn leik- og grunnskóla.
• Grunnskólakennurum eða leiðbeinendum til að kenna 
 nemendum á yngsta- mið- og unglingastigi.
• Stuðningsfulltrúa í leik-  og grunnskóla.  
• Matráði í hálft starf.
• Jafnframt er óskað eftir leikskólakennurum eða 

leiðbeinendum í leikskóla í hlutastarf, frá 15. maí fram 
að sumarfríi leikskólans 10. júlí. 

• Einnig vantar starfskrafta í leikskóla að sumarfríi loknu 
 14. ágúst fyrir áframhaldið. Gætu verið hlutastörf.

Störfin eru lífleg, hressandi og skemmtileg fyrir alla 
þá sem hafa gaman af að samveru, leik og starfi með 
börnum. 

Laun eru greidd samkvæmt samningum launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 24. apríl.

Umsóknir berist til Ragnhildar Jónsdóttur fræðslustjóra 
á netfangið  ragnhildur@hornafjordur.is  s. 470 8000 sem 
veitir nánari upplýsingar. Pálína Þorsteinsdóttir núver 
andi skólastjóri veitir jafnframt upplýsingar í tölvupósti,  
palinath@hornafjordur.is eða í síma 478-1672. 

 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Sérkennslustjóri í leikskólann Baug

· Leikskólakennarar í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Kennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla

· Námsráðgjafi í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Kennari á unglingastig í Kársnesskóla

· Kennari á yngsta stigi í Vatnsendaskóla

Umhverfissvið

· Leiðbeinandi yfir vegglistagerð í sumar

· Starfsmaður við vegglistagerð í sumar

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfið felst í þjónustu á sviði hjúkrunar í 
hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla. Í því felast m.a. 
heilsufarsmælingar, ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- 
og hjúkrunarvörum, umsjón með pöntunum og lager 
hjúkrunarvara auk almennra afgreiðslustarfa.

Vinnutími:
9:00–17:00 virka daga 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Arnardóttir, 
yfirmaður hjúkrunarþjónustu, í síma 533 2300 /  
netfang: ingibjorg@lyfja.is.

www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2017. Tekið er við umsóknum
á vefslóðinni lyfja.is
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Sjúkraliði
Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum 
sjúkraliða í okkar frábæra starfsmannahóp í 
hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla.
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Tvær skrifstofur eru lausar til leigu 
í starfsstöð Lögmenn Laugardal ehf 
í Sundaboganum, Sundagörðum 2. 
Allt er innifalið í leigunni utan 
tölvubúnaðar. Aðföng, símsvörun, 
ljósritun, internet, þrif og fleira. 
Möguleiki er á samstarfi.
Fyrirspurnir sendist á 
johann@llaw.is.

Rannsóknarlektor 
á nafnfræðisviði
 
Starf rannsóknarlektors við nafnfræðisvið Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er laust til 
umsóknar. Um er að ræða fullt starf. Umsækjendur skulu 
hafa lokið doktorsprófi á fræðasviði stofnunarinnar.  
Ætlast er til að þeir geti með námsferli sínum,  
starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á trausta fræðilega 
þekkingu á íslensku máli að fornu og nýju og kunnáttu  
á sviði nafnfræði. Þekking á sögulegum íslenskum 
heimildum, fornleifum, þjóðfræði, íslenskum staðháttum 
og náttúrufari er kostur. Gott vald á talaðri og ritaðri 
íslensku er skilyrði.

Í starfi rannsóknarlektors á nafnfræðisviði er fólgin 
40% rannsóknarskylda en auk þess er honum ætlað að 
taka þátt í þjónustuverkefnum á nafnfræðisviði. Meðal 
slíkra verkefna má nefna afgreiðslu erinda og fyrir
spurna, ráðgjöf um nöfn og nafngiftir, einkum örnefni og 
mannanöfn, umsýslu fyrir örnefnanefnd, ýmis verkefni er  
leiðir af nýlegum lögum um örnefni (nr. 22/2015), ráðgjöf 
um söfnun, skráningu og varðveislu örnefna, samstarf 
við Landmælingar Íslands, umsýslu nafnfræðigagna og 
gagnagrunna, útgáfustörf og fleira.

Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á 
ótímabundinni ráðningu sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir 
Háskóla Íslands nr. 569/2009.
Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir 
ákvæðum laga um Stofnun Árna Magnússonar í íslensk
um fræðum nr. 40/2006 og reglugerðar um Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 861/2008.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega 
skýrslu um vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og 
rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf. Í 
umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta 
talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess 
starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi 
ritverk með umsókn eða vísar til þess hvar þau eru að
gengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur 
standa að ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir 
framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í 
umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafa 
unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu 
áform þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. 
Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja 
nafn og netfang tveggja einstaklinga sem eru til þess 
bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla
kennara og fjármála og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á netfangið sigurborg@hi.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 
Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigögnum í þríriti.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu í starfið hefur verið tekin. 

Við ráðningar í störf hjá stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar. 

  

Íslandsstofa býður upp á spennandi starfsnám 

fyrir ungt fólk á leið á atvinnumarkað. Skilyrði er að 

viðkomandi sé í, eða hafi nýlega lokið, námi sem 

tengist störfum Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu  

og skapandi greina. Nánari upplýsingar á  

www.islandsstofa.is/starfsnam

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn leik- og grunnskóli 
með alls um 15 nemendur þar sem uppeldisstefnan Jákvæður 
agi er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðnings frá 
samfélaginu og leggjum við áherslu á samvinnu sem og 
jákvæðni.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra samrekins leik- og grunnskóla  
Raufarhafnar er laust til umsóknar. Kennsluhlutfall er sam-
kvæmt kjarasamningi.
Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir hæf-
ni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skóalstarf í  
samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Grunnskólakennararéttindi	og	kennslureynsla	á		
 grunnskólastigi er skilyrði
•	 Framhaldsmenntun	(MA,	MEd,	MBA	eða	diplóma		
 að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða,  
 stjórnunar eða sambærilegra greina er æskileg
•	 Reynsla	af	stjórnun	og/eða	faglegri	forystu	á	sviði		
	 kennslu	og	þróunar	í	leik-	og/eða	grunnskólastarfi		
 er æskileg
•	 Þekking	á	leikskólastarfi	er	mikilvæg
•	 Forystuhæfileikar,	mikil	samskiptahæfni	og	góðir		
 skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2017.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa 
Norðurþings, jon@nordurthing.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi 
Norðurþings,	jon@nordurthing.is	eða/og	í	síma	464	6123

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Skólastjóri Grunnskóla Raufarhafnar

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sérkennsluráðgjafi leikskóla

Fjölskylduþjónusta
»    Frístundaleiðbeinandi - félagsmiðstöð eldri borgara

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Tónmenntakennari - Hraunvallaskóli

Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðuþroskaþjálfi á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarf - þjónustuíbúðir fatlaðra
»    Verkefnastjóri - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Þroskaþjálfi framtíðarstarf - heimili fatlaðs fólks

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur

Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Verkefnisstjóri húsnæðis

Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri

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

Nánar á hafnarordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi störf:

• Íslenskukennari í 100% starf 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

• Raungreina- og/eða stærðfræðikennari í hlutastarf
  o Nánari upplýsingar hjá skólameistara. 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara í  
netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700. 

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 18. apríl 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Þrif
Óska eftir að ráða starfmann 
við þrif á bílum, verkstæðinu, 
skrifstofum og önnur tilfallandi 
verkefnum

Umsóknir sendast á  
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Vélstjóri
Sumarafleysing

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar 
í sumarafleysingar 

Tímabil: 01. maí og 31. ágúst

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi “ VSIII“ 

að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eyfangehf@simnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
    
Yfirmaður eldhúss Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/655
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201703/654
Skjalastjóri Einkaleyfastofan Reykjavík 201703/653
Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið, skrifstofa forstjóra Reykjavík 201703/652
Sérfræðingur Alþingi, upplýsinga-/rannsóknaþjón. Reykjavík 201703/651
Kerfisstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201703/650
Fulltrúi á þjónustusvið Samgöngustofa Reykjavík 201703/649
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201703/648
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Húsavík 201703/647
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Grindavík 201703/646
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi Húsavík 201703/645
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201703/644
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201703/643
Almennur læknir Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201703/642
Deildarstjóri bókhalds Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201703/641
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Verkefnastofa Reykjavík 201703/640
Lektor í sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/639
Lektor í heilgómagerð Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/638
Doktorsnemi, rafm- og tölvuverkfr. Háskóli Íslands, verkfr./náttúruvísindi Reykjavík 201703/637
Lektor við hjúkrunarfræðideild Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/636
Verkefnastjóri kennslumála Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Reykjavík 201703/635
Nýdoktor Háskóli Íslands, umhv./auðlindafræði Reykjavík 201703/634
Doktorsnemi Háskóli Íslands, umhv./auðlindafræði Reykjavík 201703/633
Doktorsnemar Háskóli Íslands, verkfr./náttúruvísindi Reykjavík 201703/632
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201703/631
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201703/630
Eftirlit með hreindýraveiðum Umhverfisstofnun Austurland 201703/629
Starfsm. í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/628
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201703/627
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201703/626
Deildarritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/625
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201703/624
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun við Hringbraut Reykjavík 201703/623
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201703/622
Lífeindafræðingur/nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/621
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201703/620
Verkefnastjóri í kjaraþróunarteymi Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201703/619
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Landspítali, göngudeildir Reykjavík 201703/618
Næringarráðgj./næringarfr. Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201703/617
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, almenn göngudeild Reykjavík 201703/616
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201703/615
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201703/614
Lektor/dósent/prófessor Háskólinn á Akureyri, lögreglufr. Akureyri 201703/613
Þjónustufulltrúi Vegagerðin, umferðarþjónusta Ísafjörður 201703/612
Sérfræðingur á sviði fiskimála Alþjóðabankinn Ghana 201703/611
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/610
Ritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/609
Bæklunarskurðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/608
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201703/607
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201703/606
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201703/605
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201703/604

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Sérkennari
 • Umsjónarkennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Íþróttakennari
 • Stuðningsfulltrúi
 • Umsjónarkennari
 • Þroskaþjálfi
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 
Kirkjuból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari
 
Krakkakot
 • Aðstoðarmatráður
 • Deildarstjóri     
 
Ísafold dagdvöl
 • Starfsmaður í sumarafleysingu
 
Sigurhæð
 • Starfsmaður – 80% vaktavinna

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

i8 gallerí 
leitar að starfsmanni

Óskað er eftir manneskju sem hefur þekkingu á sviði 
myndlistar og reynslu á umsýslu listaverka. Viðkomandi 
bætist í teymi i8 með sértæk verkefni á sínu borði, en tekur 
jafnframt þátt í almennri starfssemi gallerísins. 

Nauðsynlegur er brennandi áhugi á myndlist, sem og 
háskólanám sem nýtist í starfi eða sambærileg starfsreynsla. 
Viðkomandi þarf að vera verklaginn og vandvirkur. Góð 
tölvukunnátta og færni í helstu myndvinnsluforritum er 
nauðsynleg, sem og góð færni í ritaðri og talaðri ensku og 
íslensku. Nánari upplýsingar veitir Þorlákur Einarsson í síma 
551 3666 eða thorlakur@i8.is

Umsóknir sendist til i8 fyrir 18. apríl - info@i8.is

i8 var stofnað 1995 og starfar með 22 alþjóðlegum listamönnum og sýnir einnig 
myndlist fjölda annarra listamanna. i8 tekur þátt í um 5 listakaupstefnum erlendis á 
hverju ári, auk þess að halda um 7 sýningar árlega í galleríinu að Tryggvagötu 16. 
i8 rekur einnig sýningarrými í Marshallhúsinu fyrir Stúdíó Ólafs Elíassonar.

Kvenfataverslun í Kringlunni
Verslunarstörf: Sölumennska, Afgreiðslustörf

Starfslýsing: 
Okkur í Kello vantar hressa og skemmtilega samstarfskonu með 
brennandi áhuga á fötum. Um er að ræða hlutastarf, aðra hverja 
helgi og annað hvert fimmtudagskvöld, auk afleysinga í sumar. 
Starfskröfur:
Við gerum kröfur um snyrtimennsku og hressleika.  
Vinnustaðurinn er reyklaus.

Umsóknir sendist á hallar@simnet.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Cargo Express ehf óskar 
eftir að ráða verkefna-
stjóra á flutningasviði.

Starfsvið:
	 •	 Stýringu	á	vöruflæði	í	leiðarkerfi	WOW	air
	 •	 Samskipti	við	innlendar	og	erlendar	vöruafgreiðslur
	 •	 Samskipti	við	flugfélög	um	regluverk	og	fleira
	 •	 Önnur	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	flutningastarfsemi	
•	 Rík	þjónustulund
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti.
•	 Geta	unnið	sjálfstætt	og	undir	álagi.

Umsóknarfestur er til og með 17. apríl 2017 - 

Öllum	umsóknum	verður	svarað.

Umsóknir	ásamt	ferilskrá	sendist	á
starf@cargoexpress.is merkt – starf2016

Cargo Express er ört vaxandi fyrirtæki á sviði 
flugflutninga til og frá landinu. Við bjóðum upp á góða 

vinnuaðstöðu í spennandi starfsumhverfi.

I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI 
Akureyri 5 500 700 • Fax: 5 500 701

sba@sba.is • www.sba.is

HAFNARFJÖRÐUR
Við leitum eftir bifvélavirkjum/vélvirkjum eða vönum 

viðgerðamönnum á verkstæði okkar í Hafnarfirði.

Hæfniskröfur
Bifvélavirki/vélvirki l Góð reynsla í viðgerðum 

Tölvukunnátta l Gilt ökupróf 
l Kostur ef viðkomandi er með ökuréttindi D

Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 12. apríl nk.
Öllum umsóknum verður svarað.

BIFVÉLAVIRKJAR

Óskum eftir að ráða fólk  
til sumarafleysinga í:

• Verslun
• Framleiðslu
• Uppsetningar

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 7 apríl n.k.

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

www.capacent.is 

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

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

1.000
STARFSMENN ÓSKAST 

Í dag er 1. apríl og þetta með 1.000 er skrök. En okkur vantar alla vega þrjá. Við sækjumst eftir að 
vinna með skemmtilegu fólki með jákvætt árangursdrifið hugarfar og glimrandi samskiptafærni. 
Fólki sem kann að meta útsýni yfir túrista á gangi við sundin blá og geislar af starfsgleði alla daga.  

MARKAÐSSETNING Á NETINU

TEXTA- OG HUGMYNDASMÍÐ (SUMARAFLEYSINGAR)

STARFSSVIÐ
\ Umsjón með vinnu við vefsíðugerð, stórar  

sem smáar
\ Markaðssetning á samfélagsmiðlum
\ Greining á birtingum á netinu
\ Stefnumótun, ráðgjöf og áætlanagerð             

í markaðssetningu á netinu

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Reynsla af netmarkaðssetningu
\ Góð skipulags- og leiðtogahæfni
\ Háskólamenntun á sviði viðskipta, 

markaðsfræði eða félagsvísinda æskileg

STARFSSVIÐ
\ Textaskrif um bókstaflega allt mögulegt         

á skýran og skemmtilegan hátt
\ Prófarkalestur, textarýni og lagfæringar          

á texta fyrir alla miðla
\ Hugmyndasmíð almennt 

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Afburðagott vald á íslensku og gjarnan           

á ensku líka
\ Próf í íslenskum fræðum er æskilegt 
\ Reynsla af skapandi skrifum af einhverju    

tagi nauðsynleg

SKÖPUN OG VINNSLA EFNIS FYRIR SAMFÉLAGSMIÐLA
STARFSSVIÐ
\ Hugmyndavinna og textaskrif fyrir 

samfélagsmiðla
\ Myndataka og myndvinnsla eftir þörfum

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Þekking og reynsla af efnissköpun                  

á samfélagsmiðlum nauðsynleg
\ Logandi áhugi á dægurmálum og       

almennri umræðu
\ Vilji og áhugi á að læra og tileinka sér 

tæknilega möguleika samfélagsmiðla
\ Gott vald á íslensku og ensku og gjarnan  

fleiri tungumálum

Umsóknir sem sýna áhuga og getu viðkomandi til að gegna einhverju þeirra starfa sem hér um ræðir 
ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@pipar-tbwa.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2017.



STARFSÓLK Í ELDHÚS  
OG SAL HJÁ GLÓ KÖBEN

Ef þú ert með mikla þjónustulund og hefur 
gaman af því að starfa í veitingageiranum þá 
viljum við fá þig til liðs við okkur. Í boði eru 
bæði hlutastörf og full störf í eldhúsi og í sal. 
Þú ert andlit okkar út á við og við gerum kröfu  
um þægilega nærveru og jákvæðni. 

YFIRKOKKUR 

Yfirkokkur sér um daglegan rekstur eldhússins  
á veitingastað Gló og ábyrgur fyrir:

• Matreiðslu á öllum réttum Gló
• Starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun  
 í eldhúsi
• Pöntunum og almennum rekstri eldhúss
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Eftirlit með gæðum, þjónustu og hreinlæti  

VEITINGASTJÓRI

Veitingastjóri sér um daglegan rekstur  
á veitingastað Gló í Kaupmannahöfn  
og ábyrgur fyrir:

• Starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun  
 nýliða
• Pöntunum, uppgjöri og almennum rekstri
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti

MÖGNUÐ ATVINNUTÆKIFÆRI
Gló er að opna sinn fyrsta veitingastað í Danmörku og okkur vantar kraftmikið fólk til starfa.  
Gló er ekki bara eitt framsæknasta matvælafyrirtæki landsins, við erum fjölskylda og lífsstíll.  
Við leggjum mikla áherslu á að gestir okkar fái afbragðsþjónustu og njóti matarins og þar  
gætir þú skipt miklu máli.

ER ÞITT GLÓ Í KAUPMANNAHÖFN?

Um framtíðarstörf er að ræða, þar sem gerðar eru kröfur um reynslu af veitingastörfum  
og stjórnun. Mikilvægt er að umsækjendur séu faglegir, sýni frumkvæði og búi yfir lipurð  
í mannlegum samskiptum. Búi yfir almennri tölvu- og tungumálaþekkingu, gott vald á  
dönsku er mikilvæg.

Við hvetjum þig til að senda inn umsókn. Gert er ráð fyrir að umsækjendur geti hafið störf eigi  
síðar en um miðjan maí en stefnt er að formlegri opnun Gló Kaupmannahöfn 14. júní 2017.

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl. Umsóknir sendast á work@glo.is.
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ÚTBOÐ 
Mýrdalshreppur óskar eftir tilboðum 
í verkið:

Austurhluti Víkurþorps - 2017
Verklok eru: 15. september 2017

Verkið felur í sér nýbyggingu gatna í austurhluta Víkurþorps, 
þe. Sléttuveg og hluta Strandvegar.  Einnig felur veikið í sér 
gerð hringtorgs á gatnamótum Sléttuvegar, Strandvegar 
og Austurvegi (Þjóðvegur nr. 1).  Um er að ræða gröft á 
óburðarhæfu efni, útlagningu neðra burðarlags, gerð fráve-
itu og vatnsveitu, útlagningu efra burðarlags ásamt mal- 
bikun götu og gangstétta.  

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 4. apríl 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu Suðurlandi í síma 
412 6900, eða með tölvupósti á netfangið utbod.sudurland@
efla.is  og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá 
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 
870 Vík fyrir kl. 11:00 miðvikudaginn 19. apríl 2017, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sveitarstjórnin í Mýrdalshreppi

Helstu magntölur eru:

- Gröftur á lausu efni  2700 m³
- Neðra burðarlag  13300 m3 
- Fráveitulagnir   1347 m
- Vatnsveitulagnir  535 m

Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

eignasölum eða nemum í löggildinganámi fasteignasala til 
starfa. Góður vinnustaður með frábærri starfsaðstöðu. 

Árangurstengd laun. 
Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi og 

útibú á Selfossi.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,  

löggiltur fasteignasali, s 893-6001,  
beggi@fasteignasalan.is

  

Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og umhverfisráðs og aðra fundi er falla undir verksvið framkvæmda- og umhverfiss-

viðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og sveitarstjóra hverju sinni.

Önnur mál á sviði framkvæmdar- og umhverfissviðs í samráði við sveitarstjóra.

Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra.

 

Starfssvið rekstrarstjóra

þjónustumiðstöð (áhaldahúss)

eignasjóði

hitaveitu

fráveitu

vatnsveitu

hafnarsjóði,

öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu  við 

aðra starfsmenn sviðsins og sveitarstjóra.

Stjórnun verklegra framkvæmda og viðhaldsmála í sveitarfélaginu.

Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum framkvæmda- og umhverfissviðs í samræmi við samþykkt    sveitarstjórnar um gerð     

fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins.

Áætlanagerð og eftirlit.  Meðal annars með:

Rekstrarstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. 

Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 

rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.
 
Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 11. apríl nk. Stefnt skal að því að 
viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.
  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Hrund Karlsdóttir, 
sveitarstjóri í síma 786-4579, netfang gudny@hunathing.is.
 
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. aksturs-
fjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 
til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er 
Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starfi og/eða háskólapróf í tæknigreinum kostur.

Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.

Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.

Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð er æskileg.

Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.

Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.

Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Menntunar- og hæfniskröfur

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is



ÚTBOÐ
Reykjanesbær óskar eftir tilboðum í  

uppsetningu og fullnaðarfrágang á tíma- 
bundnu húsnæði fyrir nýjan grunnskóla  

í Dalshverfi í Reykjanesbæ.
Húsnæðið verður á einni hæð og er flatarmál þess um 600 
fm. Í húsnæðinu verða þrjár kennslustofur, matsalur og 
eldhús, kennarastofa og önnur stoðrými.

Miða skal við að auðvelt sé að fjarlægja húsnæðið og setja 
upp á öðrum stað þegar fyrirhugaðri notkun þess lýkur.

Bjóðendur geta boðið mismunandi byggingaraðferðir.
Húsnæðið skal standast þær sömu kröfur og almennt gildir 
um húsbyggingar á Íslandi.
Verklok miðast við 15.ágúst 2017
Útboðsgögn verða afhent þann 6.apríl n.k. Og tilboð opnuð 
þann 19.apríl n.k. Útboðsgögn verða afhent rafrænt til þeirra 
sem eftir þeim óska hjá umsjónaraðila.

Fyrirspurnir skulu berast til Sveins Björnssonar á netfangið: 
sveinn.bjornsson@reykjanesbaer.is

Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjanesbæjar

Reykjanesbær

Umsjónaraðili útboðsins er 
Umhverfissvið Reykjanesbæjar

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Rammasamningur	um	sorphirðu	og	meðhöndun	
úrgangs	hjá	Reykjavíkurborg,	EES-útboð nr. 13929

•	Æfingasvæði	Víkings,	endurnýjun	og	stækkun,		
útboð nr. 13962.

•	Klettaskóli,	álgluggar,	útboð	nr.	13967.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	2017-	1.	áfangi,

	útboð 13904.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	-	Leiktæki,	

 útboð 13905.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	-	Yfirborðsefni,

 útboð 13906.

•	Betri	hverfi	2017,	vesturhluti	–	Útboð	1,	útboð 13935.

•	Betri	hverfi	2017,	austurhluti	–	Útboð	1,	útboð 13939.

•	Yfirborðsmerkingar	í	Reykjavík	2017,	útboð nr. 13952.

•	Opin	leiksvæði	2017.	Spóahólar	/	Stelkshólar	og	
Ugluhólar	/	Súluhólar.	Jarðvinna,	útboð nr. 13953.

•	Opin	leiksvæði	2017.	Rauðás,	Reykás	og	Næfurás.	
Jarðvinna,	útboð nr. 13954.

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

SÁÁ auglýsir eftir tilboðum í verkin mötuneytisrekstur við 
Sjúkrahúsið Vog og mötuneytisrekstur á Vík, Kjalarnesi

Verkið felur í sér rekstur mötuneytis með framreiðslu 
fæðis fyrir sjúklinga og starfsfólk SÁÁ. Hægt er að bjóða 
í hvort verk fyrir sig eða bæði í einu lagi.

Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að mæta í 
vettvangsskoðun sem verður á Sjúkrahúsinu Vogi 
6. apríl kl. 13:30.

Útboðsgögn verða send með rafrænum hætti frá og með 
mánudeginum 3. apríl 2017. Beiðni um útboðsgögn skal 
send á asgerdur@saa.is. Í beiðni skal koma fram nafn 
heimilisfang, netfang og símanúmer bjóðanda.

Tilboðum skal skilað með rafrænum hætti til asgerdur@saa.is 
fyrir þriðjudaginn 2. maí fyrir kl. 15:00, en þá verða 
tilboð opnuð í Efstaleiti 7, Reykjavík, í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þess óska.

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

Mötuneytisrekstur SÁÁ

Snyrtistofa til sölu eða leigu
Vel tækjum búin snyrti - og fótaaðgerðastofa á höfuð-
borgarsvæðinu í eigin húsnæði til sölu.
Stofan hefur fimm sérútbúin herbergi með samtals sex 
starfstöðvum ásamt góðri móttöku og anddyri.
Stofan starfar með vel þekktri snyrti-og meðferðarlínu.

Áhugasamir sendið fyrirspurnir á gauik@hotmail.com

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson   
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Strandgata 75 - HFJ

Til leigu 241,9 fm atvinnuhúsnæði á frábærum stað með 
glæsilegu útsýni á efstu hæð við Strandgötu 75 í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í alrými/sal og skrifstofur, útg. á sér svalir. 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Ás fasteignasölu  
í s. 520-2600 / as@as.is

Aron Freyr 
Eiríksson 

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Sólbaðsstofa til sölu

Til sölu rótgróin sólbaðsstofa á besta stað í Hafnarfirði.
Stofan er með 9 ljósabekki, þar af 2 kollagen, og 5 sturtuklefa.  
Hún hefur verið starfrækt síðan 2001 með reglulegum endurbótum.
Mikil og góð velta. Frábært tækifæri. Verð 15 milljónir + ábyrgð 
fyrir 3 mán. leigu. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Ás fast-
eignasölu í s. 520-2600 / as@as.is

Sveitarfélagið Skagafjörður 
Auglýsing um skipulagsmál

Á  fundi Sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar 15. mars 2017 
var samþykkt að auglýsa, verk- og matslýsingu vegna breytinga á 
Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Verk- og 
matslýsingin er  dagsett í mars 2017 unnin af VSÓ ráðgjöf fyrir 
sveitarfélagið. 

Alls verður gerð tillaga að 6 breytingum sem eru :

A) Val á legu Blöndulínu 3
Tekin verður ákvörðun um legu Blöndulínu 3, 220 kV háspennulínu 
sem liggur frá Blöndustöð til Akureyrar. Ákvörðun um legu hennar 
innan sveitarfélagsins var frestað í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021.

B) Sauðárkrókslína 2
Gerð verður tillaga að legu Sauðárkrókslínu 2, sem er 66 kV 
jarðstrengur sem mun liggja á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks.

C) Virkjanakostir í Skagafirði
Tekin verður ákvörðun um landnotkun vegna Villinganesvirkjunar 
og Skatastaðavirkjunar í aðalskipulag. Skipulagi virkjananna var 
frestað í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og 
gildir sú ákvörðun í fjögur ár.

D ) Urðunarsvæði í Viðvíkursveit fellt út.
Ætlunin er að fella urðunarsvæði í Viðvíkursveit út í skipulagi og 
skilgreina það sem opið svæði til sérstakra nota. 

E ) Nýtt tengivirki og rafstrengur á Sauðárkróki.
Gerð verður tillaga að staðsetningu fyrir nýtt tengivirki innan 
athafnasvæðis A-3.3 og legu rafstrengs frá tengivirki við Kvistahlíð 
að nýju tengivirki. Einnig verður landnotkun á lóð tengivirkisins við 
Kvistahlíð breytt. 

F ) Ný efnistökusvæði.
Skoðaðir verða 12 námukostir sem koma til greina að bæta við 
í aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar til að bregðast við 
efnisþörf sem kemur til vegna styrkingar raforkukerfisins í sveitar-
félaginu.

Í samræmi við 1.mgr 30. greinar Skipulagslaga 123/2010 er hér 
með óskað umsagnar um Verk- og matslýsinguna.  Óskað er eftir 
að umsagnir berist skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa í 
Ráðhúsið Skagfirðingabraut 17-21 eða með tölvupósti á netfangið 
jobygg@skagafjordur.is fyrir 26. apríl 2017. 

Verk- og matslýsingin er aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar www.skagafjordur.is/is/thjonusta/umhverfis-og-skip-
ulagsmal/byggingafulltrui og í Ráðhúsinu Skagfirðingabraut 17-21 
Sauðárkróki frá 30. mars til 26. apríl 2017. 

Jón Örn Berndsen
Skipulags - og byggingarfulltrúi

Auglýsing um styrki Hagþenkis 2017 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna,  
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 15.000.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.

Umsóknarfrestur til 18. apríl kl. 12.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn 
umsóknareyðublöð og eyðublöð fyrir skilagreinar eru á 
heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is

Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti um 
að umsókn hafi borist og gildir kennimarkið sem kvittun 
og það gefur færi á að lagfæra eða breyta umsókn þar til 
umsóknarfresti lýkur. 

Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk.  
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

Mikið var lagt í hönnun og útlit hússins. Húsið er 
teiknað af Birni Skaptasyni. 42 íbúðir eru í húsinu  
í öllum mögulegum stærðum, en minnsta íbúðin  
er 86,8 fm og sú stærsta 155,5 fm,auk tveggja  
230 fm penthouse íbúða. 

29 bílastæði eru í bílakjallara hússins en þær íbúðir 
sem ekki eru með bílastæði í kjallara verða með 
sérmerkt stæði á lóð. 

Sérlega vandað álklætt lyftuhús með viðarál 
gluggum sem gerir húsið eins viðhaldslítið  
og mögulegt er. 

 2 - 3 - 4 herbergja

 Verð frá 42.900.00 

GLÆSILEGT OG 
VANDAÐ FJÖLBÝLI

Bæjarlind 7-9

Vertu velkomin

VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala



Laugavegur 17-19
101 REYKJAVÍK

LIND FASTEIGNASALA KYNNIR: 

Nýjar, stórglæsilegar lúxusíbúðir við 
Laugaveg 17-19. Öllum íbúðunum 
fylgir bílastæði í lokuðum  
bílakjallara. Húsið var endurbyggt 
árið 2016.

Íbúðirnar eru hannaðar af Minimum 
ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, 
innanhúsarkitekt. Sérsmíðaðar  
innréttingar frá HBH. Hverri íbúð 
fylgir sér geymsla í kjallara og 
bílastæði í lokaðri bílgeymslu. 
Einnig er hjóla- og vagnageymsla í 
kjallara hússins ásamt sameiginlegu 
þvottahúsi. Íbúðirnar skilast full-
búnar. Baðherbergi flísalögð. Parket 
á stofum og alrýmum. Ísskápur og 
uppþvottavél fylgja. 

      Verð 57,8 - 83,5 M

STÆRÐ: 67-111 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2-3

Sunnuvegur 1
104 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt og einstaklega vel staðsett 
einbýlishús á horni Sunnuvegar og 
Laugarásvegar. Mikið endurnýjað einbýlishús. 
Glæsilegt útsýni yfir Laugardalinn.

STÆRÐ: 391 fm EINBÝLI       HERB: 9

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali 

Holtsvegur 39 - 401/402
210 GARÐABÆR

Glæsilegar penthouse íbúðir með þaksvölum 
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar og 
tæki og steinn á borðum í eldhúsi. Afhending 
við kaupsamning.

STÆRÐ: 92-132 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

64,9 - 79,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2b - íb 505
210 GARÐABÆR

Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, tilbúin til 
afhendingar. Tvö baðherbergi og tvennar svalir. 
Allar innréttingar og fataskápar frá Trésmiðju 
GKS.  

STÆRÐ: 143 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

74.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kerhraun 37
801 SELFOSS

Eign fyrir vandláta. Stórglæsilegt heilsárshús í 
Grímsnes- Grafningshreppi. Húsið er skráð 114,6 
fm ásamt 12 fm. gestahúsi og stendur á 6.280 
fm eignarlóð með fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 126,6 fm SUMARHÚS      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

Einstaklega spennandi kostur fyrir ferðaþjónustu

8 herb. 57,4 hektarar

Gíslabær

TILBOÐ

365 Snæfellsbær
Heilsárs/Jörð Rétt við sjávarsíðuna

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs - Jörð

Vel falin perla rétt við Mývatnssveit

6 herb. 135 fm

Vallholt

52.000.000

641 Húsavík
Jörð Jörðin er um 269,5 hektarar

Héðinn fasteignasali 848 4806

Falin perla rétt við Mývatnssveit

Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu

Heildar fm er 843

Hótel Látrabjarg

TILBOÐ

451 Patreksfjörður
Hótel Staðsett í einstakri náttúru

Héðinn fasteignasali 848 4806

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu

44,7 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnesi

5 herb. 44,5 fm

Hallkelshólar

14.900.000

801 Selfoss
Sumarhús Stendur á 10.000 fm leigulóð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs Sumarhús

3 herbergi 119,2 fm Lyftuhús byggt 2014

Glæsileg Penthouse íbúð efst á Skólavörðustíg

Skólavörðustígur 40

85.500.000

101 Reykjavík
Þakíbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1. apríl kl. 15:00-15:30

2 herbergi 75 fm Frábært útsýni 

Íbúð á efstu hæð í þjónustukj. fyrir Eldri borgara 

Árskógar 6

39.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri 4. apríl kl 17.30-18.00

3-4 herb. 56 fm Heitur pottur, hitaveita

Fallegur sumarbústaður í landi Snorrastaða

Snorrastaðir – við Laugarvatn

19.500.000

801 Selfoss
Sumarhús

Þóra fasteignasali  777 2882

4 herbergi 90,3 fm Stúdíóíbúð í bílskúr

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð auk 35

Leifsgata 21

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Íbúð á 3ju hæð ásamt stúdíó-íbúð í bílskúr

3 herbergi 126 fm

Vandaðar innréttingar. Tvö stæði í bílageymslu

Brandur fasteignasali

Mánatún 9

Verð frá:  60,9m

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús mán. 3 apríl kl.  17.00-17.30

4 herbergi 135,7 fm

Fallegt sjávarútsýni

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

79.900.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 2. hæð  Stæði í bílskýli

897 1401

Opið hús lau 1. apríl kl. 13.00-13.30

4 herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Falleg neðri hæð í tvíbýlishúsi, með sér verönd

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1.apríl kl. 14:00-14:30 Sölumaður verður á staðnum sun. kl 15.00-16.00

Húsið er 22 fm, með rafmagni og vatni

Einstök staðsetning í Skorradal, skjóls

Fitjaland í Skorradal - leigulóð

Tilboð

Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Sumarhús í Fitjalandi í Skorradal

Hrísás 10 311 Borgarnes

2.500.000
Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Eignarland í landi Indriðastaða – 311 B

Eignarland 5.140 fm

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

79.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK
SEM VILL SELJA EIGNINA SÍNA 
ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  

   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  

   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala

VIÐ ERUM Í SAMBANDI VIÐ FÓLK SEM 
LEITAR AÐ SPENNANDI SUMARHÚSUM 
EÐA LÓÐUM FYRIR SUMARHÚS.

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

·         Lóð við Þingvallavatn.

·         Lóð við Skorradalsvatn.

·         Fullbúið sumarhús á suðulandi.

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

Einstaklega spennandi kostur fyrir ferðaþjónustu

8 herb. 57,4 hektarar

Gíslabær

TILBOÐ

365 Snæfellsbær
Heilsárs/Jörð Rétt við sjávarsíðuna

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs - Jörð

Vel falin perla rétt við Mývatnssveit

6 herb. 135 fm

Vallholt

52.000.000

641 Húsavík
Jörð Jörðin er um 269,5 hektarar

Héðinn fasteignasali 848 4806

Falin perla rétt við Mývatnssveit

Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu

Heildar fm er 843

Hótel Látrabjarg

TILBOÐ

451 Patreksfjörður
Hótel Staðsett í einstakri náttúru

Héðinn fasteignasali 848 4806

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu

44,7 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnesi

5 herb. 44,5 fm

Hallkelshólar

14.900.000

801 Selfoss
Sumarhús Stendur á 10.000 fm leigulóð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs Sumarhús

3 herbergi 119,2 fm Lyftuhús byggt 2014

Glæsileg Penthouse íbúð efst á Skólavörðustíg

Skólavörðustígur 40

85.500.000

101 Reykjavík
Þakíbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1. apríl kl. 15:00-15:30

2 herbergi 75 fm Frábært útsýni 

Íbúð á efstu hæð í þjónustukj. fyrir Eldri borgara 

Árskógar 6

39.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri 4. apríl kl 17.30-18.00

3-4 herb. 56 fm Heitur pottur, hitaveita

Fallegur sumarbústaður í landi Snorrastaða

Snorrastaðir – við Laugarvatn

19.500.000

801 Selfoss
Sumarhús

Þóra fasteignasali  777 2882

4 herbergi 90,3 fm Stúdíóíbúð í bílskúr

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð auk 35

Leifsgata 21

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Íbúð á 3ju hæð ásamt stúdíó-íbúð í bílskúr

3 herbergi 126 fm

Vandaðar innréttingar. Tvö stæði í bílageymslu

Brandur fasteignasali

Mánatún 9

Verð frá:  60,9m

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús mán. 3 apríl kl.  17.00-17.30

4 herbergi 135,7 fm

Fallegt sjávarútsýni

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

79.900.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 2. hæð  Stæði í bílskýli

897 1401

Opið hús lau 1. apríl kl. 13.00-13.30

4 herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Falleg neðri hæð í tvíbýlishúsi, með sér verönd

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1.apríl kl. 14:00-14:30 Sölumaður verður á staðnum sun. kl 15.00-16.00

Húsið er 22 fm, með rafmagni og vatni

Einstök staðsetning í Skorradal, skjóls

Fitjaland í Skorradal - leigulóð

Tilboð

Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Sumarhús í Fitjalandi í Skorradal

Hrísás 10 311 Borgarnes

2.500.000
Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Eignarland í landi Indriðastaða – 311 B

Eignarland 5.140 fm

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

79.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK
SEM VILL SELJA EIGNINA SÍNA 
ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  

   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  

   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala

VIÐ ERUM Í SAMBANDI VIÐ FÓLK SEM 
LEITAR AÐ SPENNANDI SUMARHÚSUM 
EÐA LÓÐUM FYRIR SUMARHÚS.

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

·         Lóð við Þingvallavatn.

·         Lóð við Skorradalsvatn.

·         Fullbúið sumarhús á suðulandi.

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala



Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Jóhanna Gustavsdóttir 
Sölufulltrúi

Sími 698 9470

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

BREKKUÁS – 221 HFJ.
-Stórglæsilegt 375 fm einbýlishús vel staðsett.
-Kvars-steinn og vandaðar innréttingar.
-Hjónasvíta m/fata og baðherbergi, rúmgóðar stofur.
-Möguleiki er á sér 2ja herb., íbúð með sérinngangi.
-Óskráð ca. 50 fm rými með eign
-Frábært útsýni úr eign til allra átta
GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA
V. 129 millj. 

SUNNUFLÖT – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3.APRÍL KL.17:00-18:00
-Vel skipulagt 278.5 fm einbýlishús ofan götu á þessum
  vinsæla stað á flötunum í Garðabæ.
-Fjögur svefnherbergi, fjögur baðherbergi, þrjár stofur.
-Aflokaður skjólgóður garður/verönd í miðju húsinu þar
  sem er steyptur heitur pottur.
-Húsið er í Fúnkisstíl og byggt í U með góllfsíðum gluggum.
-Glæsilegt útsýni og gróin 1870 fm lóð.
-Eign sem bíður uppá mikla möguleika.  
V. 99 millj.

Hafðu samband 
JóHaNNa GUSTavSdóTTiR  
sölufulltrúi. Sími 698 9470

Hafðu samband 
SvEiNN EYLaNd  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

Til sölu eða leigu heildareignin í húsinu nr. 2 við Lyngháls í Reykjavík
Eignin er 4037,5 fm að stærð og stendur á horni Lyngháls og Hálsabrautar 
Fyrsti áfanginn var byggður árið 1980. Lofthæðin þar er allt að 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og 3 innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi.  
 
Annar áfanginn var byggður árið 1998 og er í dag lager, kælir og frystir. Frystirinn er mjög góður með mikilli lofthæð (allt að 10 m) og mögulegt að 
vera með 819 bretti þar. 
 
Þriðji áfanginn var byggður árið 2008. Við lagerinn í þessum áfanga hússins eru 8 hleðslurampar og er lofthæðin allt að 8 m. Auðvelt er að skipta 
þessu lagerhúsnæði upp í 4 sjálfstæðar einingar og mögulegt að setja þar upp milliloft. 

Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.
Auðvelt er að skipta eigninni upp í smærri einingar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Sverrir Pálmason, hdl.                     Arnar Sölvason
Löggiltur fasteignasali                     896 3601
867 1001                                               
sverrir@jas.is

GÓÐ
STAÐSETNING


