Atvinnuauglýsingar
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum
í spennandi störf
Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með virkum
hætti að uppbyggingu í orkumálum og framþróun í atvinnulífi. Við
viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum sviðum.
Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks með ólíka menntun
og fjölbreytta starfsreynslu.

Forstöðumaður á sviði upplýsingatækni
Landsvirkjun er framsækið þekkingarfyrirtæki þar sem upplýsingatækni leikur stórt
hlutverk. Nú leitum við að öflugum leiðtoga til að leiða okkur áfram á því sviði.
Framundan eru skemmtileg verkefni sem fela í sér endurbætur og virðisaukandi
tækifæri. Nýr forstöðumaður mun heyra undir skrifstofu forstjóra og mun í samvinnu
við stjórnendur taka þátt í að móta framsæknar lausnir fyrir ólíka starfsemi innan
Landsvirkjunar.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri UT einingar/deildar
• Reynsla af samþættingu og hugbúnaðarþróun
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Framúrskarandi samskiptahæfni
Sótt er um starfið á vef Ráðum, www.radum.is. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður
Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu (agla@radum.is) og Sturla Jóhann Hreinsson
(Sturla.Johann.Hreinsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 16. maí.

Sérfræðingur á sviði vatnamælinga
Vatnamælingar eru mikilvægur þáttur í starfsemi okkar en hlutur vatnsafls er um 95%
í vinnslu fyrirtækisins. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að sinna vöktun
vatnsauðlindarinnar og gerð innrennslisspáa. Starfið felur í sér umsjón og eftirlit með
gæðum ganga, mælistöðvum, stöðu grunnvatns og veðurfari á vatnasviðum fyrirtækisins. Þá er greining á gögnum og miðlun upplýsinga stór hluti starfsins.
• Hæfni til að greina gögn og miðla upplýsingum
• Færni í mannlegum samskiptum
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda eða verkfræði
• Þekking á mælitækni
• Áhugi á ferðalögum og störfum í náttúru Íslands
Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir
Elísabet Sverrisdóttir hjá Hagvangi (elisabet@hagvangur.is) og Þóra María Guðjónsdóttir
(thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 16. maí.

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

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

visir.is/atvinna
Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426
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Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Gæða- og verkefnastjóri
Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir öflugum einstaklingi í nýtt starf gæða- og verkefnastjóra.
Starfið er á rekstrarsviði en varðar ráðuneytið allt.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Starfsreynsla sem nýtist í ráðuneytinu og áhugi á opinberri
stjórnsýslu.
Bakgrunnur í verkefnastjórnun er kostur.
Gæða- og verkefnastjóri þarf að vera þarf að vera fylginn
sér og tryggja með uppbyggilegu viðmóti að góðu vinnulagi
sé fylgt.
Starfið krefst mjög góðrar samskiptahæfni, frumkvæðis og
sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Góð íslenskukunnátta og hæfileikar til að miðla þekkingu.
Lausnamiðuð hugsun og jákvætt viðmót.

Markmið starfsins er að tryggja gott vinnulag í
reglubundinni starfsemi ráðuneytisins og stuðla að
aukinni gæðavitund. Enn fremur að endurmeta og fylgja
eftir vinnu- og útgáfuferlum árlegrar fjármálaáætlunar
og fjárlagafrumvarps, liðsinna við þróun sértækra
upplýsingakerfa ráðuneytisins og veita sérfræðingum
og stjórnendum stuðning vegna gæðamála og skipulags
verkefna þannig að tímafrestir séu virtir.

22. maí

•
•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/4972

Miklar breytingar standa yfir í ráðuneytinu sem fela í sér
mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling.

Meginhlutverk fjármála- og
efnahagsráðuneytis er meðal
annars að bæta stjórnunarhætti
ríkisins og áætlanagerð, ásamt
því að vera virkur aðili á sviði
umbóta og hagræðingar í
rekstri ríkisins.
Ráðuneytið hefur frumkvæði,
fagmennsku og árangur að
leiðarljósi í starfsemi sinni.
Á rekstrarsviði eru 11 störf en
í ráðuneytinu öllu eru um 85
starfsmenn.
Áhugasamir einstaklingar
eru hvattir til að sækja um.
Æskilegt er að viðkomandi hefji
störf sem fyrst.

Capacent — leiðir til árangurs

Búseti

Framkvæmdastjóri
Búseti óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félagsins og
dótturfélags, Leigufélags Búseta ehf. og hefur yfirumsjón með öllu starfi félagsins í umboði stjórnar.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og rekstri félagsins og dótturfélags.
Fjármögnun, utanumhald með lánasafni félagsins og
samskipti við banka.
Samskipti við opinbera aðila og hagaðila.
Samningagerð.
Starfsmannamál.
Þátttaka í stefnumótunarvinnu í samvinnu við stjórn.
Þátttaka í erlendu samstarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta, verkfræði eða önnur
sambærileg menntun.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Reynsla af félagsstarfi er æskileg.
Þekking á fasteignarekstri og byggingarstarfsemi.
Leiðtogahæfileikar og færni í samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Reynsla af stefnumótunarvinnu er kostur.
Góð íslensku- og enskukunnátta, þekking á einu öðru
Norðurlandamáli er kostur.

14. maí 2017

•
•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/4980

•
•
•
•
•
•
•
•

Búseti er húsnæðissamvinnufélag sem rekið er
án hagnaðarsjónarmiða og er í
eigu félagsmanna hverju sinni.
Félagið var stofnað árið 1983 og
býður í dag upp á rúmlega 800
íbúðir á höfuðborgarsvæðinu
og Akranesi. Þar af heyra um
200 undir Leigufélag Búseta.
Í smiðjum og á teikninborðinu
eru um 170 íbúðir.
Nánar um Búseta á
www.buseti.is

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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Forsætisráðuneytið

Umboðsmaður barna
Forsætisráðuneytið auglýsir embætti umboðsmanns barna laust til umsóknar.
Skipað er í embættið frá 1. júlí 2017 til fimm ára.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og
réttindi þeirra.
Vinna að því að tekið sé tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna
barna á öllum sviðum.
Frumkvæði að stefnumarkandi umræðu um málefni barna.
Gera tillögur til úrbóta á réttarreglum og fyrirmælum
stjórnvalda, er varða börn.
Stuðla að því að virtir séu þeir þjóðréttarsamningar sem
snerta réttindi og velferð barna og Ísland er aðili að.
Vekja athygli á og veita fræðslu um réttinda- og
hagsmunamál barna.
Hlusta á raddir barna og koma þeirra sjónarmiðum á
framfæri áður en ákvarðanir, sem snerta börn, eru teknar.
Stuðla að virkri þátttöku barna í samfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Brennandi áhugi á málefnum barna og ungmenna.
Leiðtogahæfileikar.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun.
Reynsla úr eða þekking á opinberri stjórnsýslu.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti, þekking
á einu öðru Norðurlandamáli er kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.

22. maí 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/4973

•
•
•
•
•
•
•
•

Embætti umboðsmanns barna
var stofnað 1. janúar 1995 og
starfar samkvæmt lögum nr.
83/1994. Umboðsmaður barna
er sjálfstæður og óháður í
störfum sínum en skal árlega
gefa forsætisráðherra skýrslu
um starfsemi sína.
Við mat á umsóknum verður
áhersla lögð á að viðkomandi
hafi nægilega reynslu og
þekkingu á íslenskri stjórnsýslu,
atvinnulífinu og þjóðfélaginu
almennt til að geta stjórnað,
skipulagt og unnið sjálfstætt
að úrlausn þeirra verkefna sem
embættið hefur með höndum.
Frá og með 1. júlí næstkomandi
tekur gildi nýtt fyrirkomulag
kjaramála hjá forstöðumönnum
ríkisstofnana sem
umboðsmaður barna fellur
undir. Umboðsmanni barna er
óheimilt að hafa með höndum
önnur launuð störf eða takast
á hendur verkefni sem eigi
samrýmast starfi hans.

Capacent — leiðir til árangurs

Spennandi störf
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til starfa í mannauðsþjónustu sviðsins og
lögfræðingi til starfa í lögfræðiþjónustu.

Mannauðsráðgjafi

Lögfræðingur

Leitað er eftir mannauðsráðgjafa til til að sinna ráðgjöf,
stuðningi og handleiðslu fyrir stjórnendur og starfsmenn
sviðsins.

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum lögfræðingi
til starfa á skóla- og frístundasviði. Næsti yfirmaður er
yfirlögfræðingur skóla- og frístundasviðs.

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi mannauðsmál
Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna
Eftirfylgd með vinnustaðagreiningum
Þátttaka í eineltisteymi sviðsins

Helstu verkefni
Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfsmenn
á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur leikskóla,
grunnskóla og frístundamiðstöðva varðandi stjórnsýslu,
vinnurétt og lagaumhverfi starfseminnar.

capacent.is/s/4977

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði eða
sambærilegt nám.
Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er æskileg.
Reynsla af handleiðslu og úrvinnslu erfiðra samskipta- og
eineltismála er kostur.
Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð
vinnubrögð.
Örugg framkoma og færni í samskiptum.
Mjög góð tölvukunnátta og vilji til að tileinkað sér nýja tækni.
Sveigjanleiki og þjónustulund.
Geta til að vinna undir álagi.

Capacent — leiðir til árangurs

capacent.is/s/4978

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði að lokinni BA gráðu
í lögfræði.
Þekking og reynsla af stjórnsýslurétti.
Þekking og reynsla af vinnurétti er kostur.
Geta til að greina aðalatriði og miðla upplýsingum með skýrum
og greinargóðum hætti.
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Örugg framkoma og færni í mannlegum samskiptum.
Sveigjanleiki og þjónustulund
Geta til að vinna undir álagi.

Undir skóla- og frístundasvið
heyrir rekstur 59
leikskóla, 36 grunnskóla,
5 frístundamiðstöðva,
36 frístundaheimila, 24
félagsmiðstöðva, starfsemi
Námsflokka Reykjavíkur og
skólahljómsveitir.

Umsóknarfrestur

22. maí

g-
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LÁTTU LJÓS ÞITT SKÍNA!
Vegna aukinna umsvifa leitar S.Guðjónsson að sölufulltrúum
í framtíðarstörf hjá fyrirtækinu.

ÓSKUM EFTIR
REYNSLUBOLTUM
Lifandi fyrirtæki með öflugan hóp
starfsmanna leitar að nýjum liðsmönnum

MARKAÐSSTJÓRI

RAFBÚNAÐARSVIÐ

LÝSINGARBÚNAÐUR

Ert þú hugmyndaríkur og skipulagður

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

Við leitum að nýjum markaðsstjóra

• Sala, þjónusta og uppbygging viðskiptatengsla
á sviði raflagnabúnaðar.
• Tilboðsgerð.
• Ráðgjöf.
• Ýmis verkefni í söludeild.

• Sala, þjónusta og uppbygging viðskiptatengsla
á sviði lýsingabúnaðar.
• Tilboðsgerð.
• Lýsingaráðgjöf og lýsingaútreikningur.
• Ýmis verkefni í söludeild.

Forlagsins. Metnaðarfullum einstaklingi

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Rafvirki eða reynsla úr raflagnageira.
• Góð samskiptahæfni.
• Reynsla af sölumennsku er æskileg.
• Góð íslensku og enskukunnátta.
• Sterk þjónustulund.
• Frumkvæði, áreiðanleiki og skipulögð vinnubrögð.
• Góð almenn tölvukunnátta.

• Reynsla á lýsingasviði og lýsingatækni.
• Góð samskiptahæfni.
• Reynsla af sölumennsku er æskileg.
• Góð íslensku og enskukunnátta.
• Sterk þjónustulund.
• Frumkvæði, áreiðanleiki og skipulögð vinnubrögð.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Kunnátta í AutoCad er kostur.

einstaklingur sem hefur áhuga á bókum?

með reynslu af markaðsmálum, góða
íslenskukunnáttu og frábæra samskiptafærni. Menntun á sviði viðskipta- og/eða
markaðsfræða er kostur.

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI
Ert þú útsjónarsamur, drífandi og skipulagður? Við leitum að framleiðslustjóra
Forlagsins. Reynsla úr heimi prents og
framleiðslu er skilyrði og menntun á sviði
verkefnastjórnunar kostur.

S.Guðjónsson er öflugt innflutningsfyrirtæki sem starfar aðallega á fagmarkaði. Fyrirtækið hefur yfir 50 ára
sögu í sölu á sérhæfðum rafbúnaði, tölvulagnaefni, ljósleiðara og lýsingabúnaði. S.Guðjónsson hefur þrjú
ár í röð hlotið nafnbótina „Fyrirmyndar fyrirtæki” í Vinnumarkaðskönnun VR. Þá er fyrirtækið jafnframt
„Framúrskarandi fyrirtæki” samkvæmt tilnefningu Creditinfo.

Um er að ræða krefjandi en afar fjölbreytt
og skemmtileg störf á frábærum vinnustað.
Vinsamlegast sendið umsóknina á
atvinna@forlagid.is fyrir 17. maí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2017. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Skarphéðinn Smith, skarpi@sg.is (hægt að senda umsóknir í þetta netfang).

www.f or l a g i d. i s – a l v ör u bóka búð á ne t i nu

Öflugur tæknimaður
Íselekt ehf. var stofnað 1994 og þá strax hófst
samstarf við KONE í Finnlandi. Sambandið
þróaðist og árið 2004 keypti KONE meirihluta í
Íselekt og nafninu var breytt í KONE ehf.
Frá upphafi hefur verið stöðugur vöxtur hjá
fyrirtækinu og í dag eru KONE lyftur og rennistigar
á stöðum eins og Flugstöðinni, Smáralind, Hörpu
og Kringlunni. Allir stærstu byggingaverktakar
landsins eru á meðal viðskiptavina KONE ehf.
KONE ehf. hefur á að skipa reyndu starfsfólki í
ráðgjöf, sölu, uppsetningum og þjónustu á lyftum
og rennistigum.

KONE ehf. óskar að ráða jákvæðan og þjónustulipran tæknimann sem er tilbúinn að takast
á við krefjandi og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Menntun sem nýtist vel í starfi, til dæmis á sviði
rafmagnsfræði, vélfræði eða iðnfræði
• Sveinspróf í viðkomandi iðn er skilyrði
• Drifkraftur og jákvæðni
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta
• Tölvukunnátta
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum

Þjónustueftirlit skv. gæðaferlum
Bilanagreining og prófanir
Viðgerðir á lyftum
Viðgerðir á rennistigum
Ráðgjöf og leiðbeiningar til viðskiptavina
Þátttaka í markaðsvinnu

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 15. mai 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.

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

Icelandic Times er vandað tímarit um ferðamennsku,
menningu og viðskipti á Íslandi.
Ritið er eitt útbreiddasta rit af þessu tagi hér á landi.
Það er gefið út á fjórum tungumálum; ensku, frönsku,
þýsku og kínversku.
Icelandic Times býður einnig upp á margvíslega þjónustu
svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl. og er með
vefsíður á fimm tungumálum.
Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,
öflun að
ogeinstaklingum
viðhald viðskiptasambanda.
Við leitum
sem geta unnið sem
blaðamenn, sölumenn og æskilegt er að
umsækjendur hafi þekkingu á umbrotsforritinu Indesign
og vefumsjónakerfi Word press.

Matreiðslumenn
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð óskar
eftir að ráða matreiðslumann
Viðkomandi þarf að geta hafið störf
fljótlega eða eftir samkomulagi
Upplýsingar gefur: Kristín Sigurþórsdóttir,
mannauðsstjóri í síma 560-4107
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
kristinsig@sunnuhlid.is

Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið
info@icelandictimes.com
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Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði byggingarmála, brunavarna og
rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru
og timburvöru. Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Mannvirkjastofnun auglýsir
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu fólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar.
Í boði eru krefjandi störf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Lögfræðingur
Stofnunin leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að
takast á við krefjandi verkefni. Lögfræðisvið
Mannvirkjastofnunar sinnir lögfræðilegri ráðgjöf
þvert á fagsvið stofnunarinnar, sinnir m.a.
túlkun laga og reglugerða, veitir umsagnir
um lögfræðileg álitamál tengd málaflokkum
stofnunarinnar, sinnir ráðgjöf fyrir ráðuneyti
og önnur stjórnvöld og vinnur að gerð
leiðbeininga og verklagsreglna vegna stjórnsýslu
stofnunarinnar.

Umsjón með
gæðastjórnunarkerfi
Um er að ræða krefjandi starf á byggingarsviði
sem felur í sér umsjón og eftirlit með ýmsum
þáttum er varða gæðastjórnunarkerfi hönnuða,
iðnmeistara og byggingarstjóra og upplýsingagjöf
vegna þeirra. Auk þess felur starfið í sér
samskipti við skoðunarstofur, umsjón með
vátryggingamálum, auk ráðgjafar og fræðslu
um reglur er varða gæðastjórnunarkerfi.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Lögfræðileg álit, ráðgjöf og umsagnir
• Gerð leiðbeininga vegna stjórnsýslu
stofnunarinnar og samræmingar á eftirliti
• Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana
• Þátttaka í mótun reglna á verkefnasviði
stofnunarinnar
• Greining á löggjöf Evrópusambandsins á
sviði markaðseftirlits og gerð tillagna um
innleiðingu

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking á stjórnsýslurétti og reynsla af
opinberri stjórnsýslu er kostur
• Þekking á Evrópurétti er kostur
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í
ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Inga Þórey Óskarsdóttir,
sviðsstjóri lögfræðisviðs, s.: 591 6000

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Umsjón með skráningu gæðastjórnunarkerfa í
gagnasafn Mannvirkjastofnunar
• Umsjón með gagnasafni er varðar gæðastjórnunarkerfi
hönnuða, iðnmeistara og byggingarstjóra
• Eftirlit með gæðastjórnunarkerfum hönnuða, iðnmeistara
og byggingarstjóra
• Upplýsingagjöf vegna gæðastjórnunarkerfa hönnuða,
iðnmeistara og byggingarstjóra
• Samskipti við skoðunarstofur vegna skoðana á
gæðastjórnunarkerfum
• Umsjón með tryggingamálum hönnuða og
byggingarstjóra
• Annast gerð og miðlun fræðsluefnis á vefsíðu
Mannvirkjastofnunar
• Ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða
gæðastjórnunarkerfi
• Ráðgjöf vegna ágreinings um túlkun skoðunarhandbóka

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun og
gæðastjórnunarkerfum er kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
• Tæknimenntun á byggingarsviði
og víðtæk reynsla af hönnun og
framkvæmdum er kostur
• Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

Nánari upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.
Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á heimasíðu
Hagvangs, Mannvirkjastofnunar, www.mannvirkjastofnun.is, og í auglýsingu
stofnunarinnar á Starfatorgi.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Jón Malmquist Guðmundsson,
fagstjóri byggingarsviðs, s: 591 6000

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutföll eru 100% og eru konur jafnt sem karlar
hvattar til að sækja um störfin.
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Við óskum eftir að ráða til starfa

ÞJÓNUSTUMANN Á
KÆLIVERKSTÆÐI

Við sjáum um uppsetningu, viðhald og
viðgerðir á kæli- og frystikerfum auk
loftkælingu í tölvurýmum.
Hjá Kælivirkni er öflugt starfsfólk með
fjölbreytta menntun og reynslu að baki
og veitir þá allra bestu þjónustu sem völ er á.

faglærðan einstakling eða
með reynslu í faginu.
Einnig tekið við umsóknum um sumarstörf.
Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s:777-1901 eða
villi@kaelivirkni.is
Fyllsta trúnaðar heitið.

Læknamóttökuritari
59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls.
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður,
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörsog/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga
eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á starfsumsokn@gmail.com

Sölumaður óskast
Ísbíllinn leitar að sölumönnum í fullt starf eða kvöld
og helgarvinnu.
Góð laun fyrir góða starfsmenn.
Umsókn og ferilskrá sendist fyrir 15.maí á
umsoknir@isbillinn.is.

Mj

F

Upplýsingafulltrúi
Fjarðabyggð auglýsir starf upplýsingafulltrúa laust
til umsóknar
Upplýsingafulltrúi hefur umsjón með upplýsinga- og
kynningarmálum sveitarfélagsins. Hann starfar á stjórnsýslu- og þjónustusviði og vinnur m.a. að stefnumörkun
og þróunarstarfi á sviðinu.
Helstu verkefni:
· Stefnumótun og umsjón með upplýsinga- og
kynningarmálum sveitarfélagsins.
· Þróunar- og verkefnavinna vegna samfélagsmiðla
og rafrænnar stjórnsýslu
· Miðlun frétta og fjölmiðlasamskipti
· Vefumsjón
· Umsjón með gerð kynningarefnis
· Skipulagning viðburða
Hæfniskröfur:
· Menntun sem nýtist í starfi
· Reynsla af upplýsinga- og kynningarmálum
· Framúrskarandi samstarfs-, skipulags- og
samskiptahæfileikar
· Frumkvæði og öguð vinnubrögð
· Góð tungumálakunnátta og ritfærni
Starfið gegnir veigamiklu hlutverki sveitarfélagsins á
þeim málaflokkum sem stjórnsýslu- og þjónustusvið ber
ábyrgð á. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega vinnu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um
stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson,
bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu
gunnar.jonsson@fjardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2017.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst
og eigi síðar en 1. ágúst nk.
Umsóknir berist í Íbúagátt Fjarðabyggðar.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is
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Starfsmaður óskast
Leigutekjur vantar hörkuduglegan
og hressan einstakling.

Skógarhlíð 22 / 105 Reykjavík / 568 7667 / vert.is

Starfið er fjölbreytt og felur í sér samskipti við ferðamenn,
skipulagningu dagsverka, þrif og önnur tilfallandi störf.
Til að byrja með er um að ræða 30% - 50% starf.
Sveigjanlegur vinnutími, hentar vel með skóla.
Tekið verður við umsóknum til 15. maí.
Umsóknir sendist, með ferilskrá á leigutekjur@leigutekjur.is

Kirkjuvörður /
húsvörður
Óskum eftir að ráða kirkjuvörð/húsvörð við Akureyrarkirkju.
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf á móti núverandi
kirkjuverði.
Krafa er gerð um hæfni í mannlegum samskiptum,
snyrtimennsku og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Starfið veitist frá 1. júlí 2017, eða eftir nánarar samkomulagi.
Nánari upplýsingar í síma 462-7700 milli kl. 9.00 og 13.00
virka daga.
Umsóknir ásamt ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur
sendist til Akureyrarkirkju, pósthólf 442, 602 Akureyri, merkt
„Kirkjuvörður“.

ÁHUGAVERT?
Grafískur
hönnuður

Stafrænn
hönnuður

Textasmiður

Grafískur hönnuður með reynslu
og góða þekkingu af vinnu á
auglýsinga- eða hönnunarstofu.

Grafískur hönnuður sem
hneigist að hinum stafrænu
þáttum hönnunar.

Hugmyndaríkur textasmiður
sem hugsar á samfélagsmiðlalegum nótum.

Áhugasamir sendi umsóknir á starf@vert.is. Fullum trúnaði er heitið. Nánari upplýsingar á www.vert.is/starf
Vert markaðsstofa vinnur með viðskiptavinum sínum í stefnumótun, rannsóknum,
vöruþróun og vörumerkjavinnu auk þess að framleiða kynningarefni af öllu tagi.

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2017.
Sóknarnefnd Akureyrarkirkju.

Vilt þú starfa í einu
framsæknasta
mannauðsteymi landsins?
Við leitum að skapandi og ástríðufullum samstarfsmanni í teymi sem hefur
það markmið að skapa eftirsóknarverðan vinnustað og styðja við
stjórnendur allra fyrirtækja OR samstæðunnar.
Hjá okkur færðu tækifæri til að hafa áhrif og hrinda hugmyndum í
framkvæmd. Þú þjónustar sérstaklega dótturfélög okkar, Veitur og
Gagnaveituna, sem bakhjarl stjórnenda við framkvæmd starfsmannastefnu
og stýringu verkefna tengdum henni.
Þú færð fjölbreyttar áskoranir til að takast á við og stuðning til að fylgja
hugmyndum þínum og verkefnum eftir... alla leið.
Ef þú hefur reynslu af mannauðsmálum, býrð yfir krafti, þor,
hugmyndaauðgi og framúrskarandi samskiptahæfni ættir þú að sækja um.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi í
netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2017.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is

Staða sérfræðings hjá
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Faggild skoðunarstofa

Skoðunarmenn á
Skipaskoðunarsviði

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa hjá
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Sérfræðingnum er ætlað að vinna að útreikningi framlaga
sjóðsins, ásamt því að sinna öðrum verkefnum á málefnasviði sjóðsins og skrifstofu
sveitarstjórnarmála sem sjóðurinn heyrir undir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði viðskipta,
hagfræði eða sambærilegt
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
Góð þekking á málefnum sveitarfélaga
æskileg
Góð reynsla af vinnu með fjárhagsupplýsingar
Mjög góð kunnátta í excel bæði til öflunar
og úrvinnslu upplýsinga og gerð líkana
Góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu upplýsinga
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt,
sem og í hóp
Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni
í samskiptum
Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um
auglýst starf.
Nánari upplýsingar veitir Guðni Geir Einarsson í
síma 545 8200.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til 22. maí nk.
Umsóknir skal senda á netfang ráðuneytisins:
starf@srn.is

Skipaskoðunarmaður á Stór-Reykjavíkursvæðinu
Skipaskoðunarmaður á Vestfjörðum (Ísafjörður/Bolungavík)

Umsækjendur þurfa að uppfylla eitt af
eftirfarandi:
• Hafa réttindi skipstjóra sbr. STVW- 11/1 eða vélstjóra
• sbr. STCW- 111/2
•
•
•
•

Lokið prófi sem skipaverkfræðingur/tæknifræðingur,
vélaverkfræðingur/tæknifræðingur eða verkfræðingur/tæknifræðingur á sviði siglingamála og unnið
sem slíkur í fimm ár að minnsta.

•
•
•
•

Hafa iðnmenntun og meistararéttindi á viðkomandi
sviði (svo sem: skipasmíði, plötusmíði, vélvirkjun,
rafvirkjun eða rafeindavirkjun) og unnið sem slíkur í
fimm ár að minnsta.

Hæfniskröfur:

Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda
umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101
Reykjavík.

•
•
•
•

Skipulögð og öguð vinnubrögð.
Sjálfstæði, frumkvæði og þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af skoðunarstörfum kostur.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsókn sendist á info@bsiaislandi.is og merkist
Skipaskoðun. Umsóknarfrestur er til 15. maí 2017.
BSI á Íslandi hóf starfssemi á Íslandi árið 2004.

Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545-8200

Starfsemi fyrirtækisins nær yfir m.a. úttektir,
mat, eftirlit, skoðanir, þjálfun og vottanir.
Nánari upplýsingar um BSI má finna á vefsvæði
okkar á www.bsiaislandi.is

SAMGÖNGU- OG
SV E I TA R S T J Ó R NA R RÁ Ð U N E Y T I Ð

BSI á Íslandi
Skipholti 50c
105 Reykjavík
S: 414 4444
info@bsiaislandi.is
bsiaislandi.is

Sölumaður fasteigna.
Fasteignasala óskar eftir sölumanni. Skilyrði er að
viðkomandi sé löggiltur fasteignasali eða hafi lokið
fyrstu önn í námi. Um er að ræða rótgróna trausta
og metnaðarfulla fasteignasölu sem hefur starfað í
áratugi. Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir
á box@frett.is merkt Fasteignasala-0605

Viltu njóta dagsins
og vinna á nóttunni?
Hæfniskröfur:
Næmt auga fyrir hreinlæti
Áhugi og dugnaður til að ná árangri í starﬁ
Hreint sakavottorð

Strætó bs. óskar eﬅir áreiðanlegum og kraﬅmiklum
snyrtipinna til starfa á þvottastöð fyrirtækisins á
Hesthálsi. Um er að ræða vaktavinnu að næturlagi
við þrif og umhirðu strætisvagna. Starﬁð er
hlutastarf og gæti hentað námsfólki vel.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að
sækja um starﬁð. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningum.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2017.
Sæktu um á radningar.straeto.is!

Starfsfólk óskast
Ísbúðin Ísleifur heppni opnar í Mathöllinni á Hlemm í
byrjun júní. Ísleifur heppni er með hágæða ís sem er
frystur með fljótandi köfnunarefni beint fyrir framan
viðskiptavininn.

Rekstrarstjóri

Okkur vantar rekstrarstjóra til að sjá um daglegan
rekstur. Viðkomandi þarf að hafa einhverja reynslu í
rekstri verslana, markaðssetningu, vera brosmildur
og vera með góða þjónustulund. Við höfum verið á
matarmörkuðum víða um borgina síðastliðin tvö ár. Nú
tökum við stóra stökkið og þurfum bráðskemmtilegan
rekstarstjóra, fyndinn, markaðsþenkjandi, brosmildan,
jákvæðan, útsjónarsaman og hafa helst einhverja
reynslu í rekstri verslana. Viðkomandi þarf að hafa bílpróf, geta hjólað og staðið á einum fæti án vandræða.
Ekki væri verra ef viðkomandi kynni eitthvað fyrir sér
við eldhús- og afgreiðslustörf.

Kennarastöður í eftirfarandi greinum eru í boði við Tækniskólann.
Byggingagreinar
Húsasmiður, húsgagnasmiður, byggingaiðnfræðingur, byggingafræðingur
eða byggingaverkfræðingur
Upplýsingar veitir Gunnar Kjartansson í tölvupósti; gkj@tskoli.is

Vélstjórn og skipstjórn
Vélstjórn og málmiðngreinar
Véltækni- eða vélaverkfræðingur
Vélfræðingur með starfsreynslu
Vélvirki, stálsmiður eða rennismiður

Raftæknigreinar
Rafmagnstæknifræðingur með góða þekkingu á rökrásum og iðnstýringum

Skipsstjórnargreinar
Skipstjóri með SD/SE réttindi
Upplýsingar veitir Jón Hjalti Ásmundsson í tölvupósti; joh@tskoli.is

Rafiðngreinar
Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á sterkstraumssviði
Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á veikstraumssviði
Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson í tölvupósti; vgv@tskoli.is

Tölvugreinar
Tölvunarfræðingur
Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir í tölvupósti; grl@tskoli.is

Vefforritun
Vefforritari eða vefhönnuður

Ísbúðin Ísleifur heppni opnar í Mathöllinni á Hlemm í
byrjun júní í mjög skemmtilegu matarumhverfi. Ísleifur
heppni selur hágæða ís sem er frystur með fljótandi
köfnunarefni beint fyrir framan viðskiptavininn.

Rekstrarstjóri

Okkur vantar rekstrarstjóra til að sjá um daglegan
rekstur ísbúðarinnar. Viðkomandi þarf að hafa einhverja
reynslu í rekstri verslana, markaðssetningu á samfélagsmiðlum, vera brosmildur og vera með góða þjónustulund.

Afgreiðslufólk

Okkur vantar afgreiðslufólk með góða þjónustulund
sem hefur gaman af að þjónusta fólki með bros á vör.
Ísbúðin verður opin frá kl. 11:00 - 23:00 alla daga og er
því um vaktavinnu að ræða alla daga vikunnar á
nokkrum vöktum.
Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á netfangið:
arkiteo@arkiteo.is fyrir 19.maí 2017.

Deildarstjóri og kennarar
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða
deildarstjóra almennrar kennslu í fullt starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.

Deildarstjóri

• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og skipulagningu skólastarfsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að
umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Einnig auglýsum við eftir kennurum frá og með
næsta skólaári í eftirtaldar stöður,
• 100% kennara í umsjón / íþróttir
• 100% kennsla í ensku / samfélagsfræði

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð

skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna
með okkur í að efla starfið í þeim anda enn frekar.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ /
Skólastjórafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir
skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt
ferilskrá fyrir 15. maí 2017.

Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir í tölvupósti; rag@tskoli.is

Fluggreinar
Flugkennarar í verklega kennslu (PPL) með gild flugkennararéttindi
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Tommy Ravnaas í tölvupósti; cfi@flugskoli.is

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í
viðkomandi kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. Sakavottorð fylgi umsókn.
Umsóknarfrestur er til 19.maí 2017. Umsóknir berist til Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara
thp@tskoli.is, ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Allar umsóknir eru
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Virðing – gleði – kærleikur
Það eru einkunnarorð Leikskólans í Stykkishólmi sem
auglýsir lausar stöður frá 14. ágúst 2017.
Um er að ræða stöður:

• Deildastjóra
• Leikskólakennara
Allar nánari upplýsingar gefa Sigrún Þórsteinsdóttir
leikskólastjóri s. 4338128 og Elísabet Lára Björgvinsdóttir
á netfanginu leikskoli@stykkisholmur.is
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Stykkishólmsbæjar og á vef bæjarins www.stykkisholmur.is
Vakin er athygli á því að ef ekki fást leikskólakennarar til
starfa, munu aðrar umsóknir koma til greina.
Athugið að starfið hentar bæði körlum og konum.
Umsóknarfrestur er til 21. maí 2017.
Öllum umsóknum verður svarað.

Starfsmaður
á lager og
í útkeyrslu
Starfssvið:
Umsjón með lager og verkstæði.
Móttaka, talning og frágangur á vörum.
Samantekt pantana og eftirfylgni.
Umsjón með viðgerðum.
Önnur tilfallandi störf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum og birgðahaldi er kostur.
Kunnátta/áhugi á minniháttar viðgerðum er kostur.
Frumkvæði og skipulagshæfni.
Jákvæðni og sveigjanleiki.
Góð þjónustulund
Stundvísi og almenn hreysti
Æskilegur aldur 30-65 ára
Íslenskukunnátta nauðsynleg

Umsóknir óskast sendar fyrir 12. maí á netfangið:
elisabet@epal.is

Vík í
Mýrdal

Lausar stöður við grunnskólann í Vík í Mýrdal:
• Kennari á yngsta- og miðstigi
• List- og verkgreinakennari
• Íþróttakennari

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu
umhverfi.

Þrjár stöður kennara, á yngsta- og miðstigi, list- og verkgreinakennara og íþróttakennara við
Grunnskóla Mýrdalshrepps eru eru lausar til umsóknar frá og með næsta skólaári.
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður. Varðandi stöðu kennara á
yngsta og miðstigi þá þarf viðkomandi að hafa gott vald á lestrar- og skriftarkennslu.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólastjóri í síma 865-2258. Umsóknir skal senda til
skólastjóra á netfangið skolastjori@vik.is eða Sunnubraut 5 870 Vík.
Umsóknarfrestur er til 31. maí n.k.
Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík

Mýrdalshreppur er um
570 manna sveitarfélag. Í
Vík er öll almenn þjónusta
svo sem leik-, grunn-, og
tónskóli, heilsugæsla,
dvalar- og hjúkrunarheimili
og frábær aðstaða til allrar
almennrar íþróttaiðkunar.
Náttúrufegurð er rómuð í
Vík og nágrenni og samgöngur greiðar allt árið.
Ferðaþjónusta er öflug og
vaxandi í sveitarfélaginu og
fjölbreyttir möguleikar á því
sviði fyrir fólk með ferskar
hugmyndir.

Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík - Sími 487 1210

RÁÐGJAFI Í
MJÓLKUREFTIRLIT

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda um
allt land. Hlutverk félagsins er að taka við

Mjólkursamsalan ehf. (MS) óskar

Starfs- og ábyrgðarsvið:

eftir að ráða ráðgjafa í mjólkureftirlit

Ráðgjafi fylgist m.a. með gæðum
innvigtaðrar mjólkur, sinnir eftirfylgni með
sýnatökum, gæðaskoðunum og ráðgjöf til
mjólkurframleiðenda.

MS á Selfossi.
Viðkomandi yrði aðili að öflugu þverfaglegu teymi ráðgjafa í mjólkureftirliti
MS sem hafa aðsetur á nokkrum stöðum á
landinu. Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar
Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón
K. Baldursson verkefnastjóri í
síma 864-8612 eða jonkb@ms.is.
Með umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Til að sækja um
starfið þarf að fara inn á
http://mjolkursamsalan/rada.is/is

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 Mjólkursamsölunni
starfa í kringum 450 starfsmenn á fimm

Menntunar- og hæfniskröfur:

starfsstöðvum á landinu þ.e. Reykjavik,

• Menntun á sviði mjólkurfræði,
búvísinda eða sambærilegt.

Búðardal, Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi.

• Haldgóð þekking á hreinlæti,
mjöltum og mjaltatækni.

Meginmarkmið í mannauðsmálum er

• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri.
Æskilegt er að hafa góða þekkingu á
öðru norðurlandamáli og ensku.

sérþekkingu í mjólkuriðnaði og sem vinnur

• Góð almenn tölvukunnátta.

á fjölbreytta samsetningu starfsfólks hvort

• Þjónustulund og sveigjanleiki
• Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi
• Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

ánægt starfsfólk með skýra ábyrgð, góða
saman sem ein liðsheild að markmiðum
félagsins. Mjólkursamsalan leggur áherslu
sem um er að ræða þjóðerni, kynferði,
menntun, reynslu og aldur. Við ráðningar
veljum við hæfasta einstaklinginn í starfið
með gildin okkar metnað, samvinnu,
jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til
og með 17. maí 2017.

www.ms.is
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Borgarskjalasafn

MÍT (Menntaskóli í tónlist)
auglýsir eftir kennara í raftónlist

Lögfræðingur

Hlutverk viðkomandi yrði að stýra uppbyggingu náms á
þessu sviði innan skólans, þ.m.t koma að tækjakaupum og
mótun aðstöðu. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun
sem nýtist í starfi og fjölþætta reynslu af heimi raftónlistar; annarsvegar á sviði rytmískrar tónlistar (Ableton Live
o.fl) og hinsvegar á sviði klassískra tónsmíða (Max o.fl).
Starfshlutfall samkvæmt samkomulagi og launakjör skv
samningum tónlistarkennara.

Borgarskjalasafn óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa við safnið.

Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér tækifæri að leiða undirbúning safnsins að nýrri persónuverndarlöggjöf, ákvörðun
aðgangs að trúnaðargögnum ásamt öðrum verkefnum.
Hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur er söfnun, innheimta, skráning og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda
um starfsemi og sögu borgarinnar. Safnið hefur eftirlit með skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang að
skjölum. Það gefur út verklagsreglur um skjalavörslu. Átta starfsmenn eru við safnið. Safnið er til húsa í Tryggvagötu 15
og Vatnagörðum 28 í Reykjavík.
Helstu verkefni:
•
Ákvarða aðgang að trúnaðargögnum og ganga frá þeim
til afhendingar.
•
Móttaka erinda, rannsóknir og ákvörðun aðgangs.
•
Undirbúa og aðlaga starfsemi Borgarskjalasafns að
nýrri persónuverndarlöggjöf sem tekur gildi árið 2018.
•
Yfirumsjón með afgreiðslu erinda
•
Útfæra verklagsreglur og leiðbeiningar.
•
Fræðsla um löggjöf um skjalastjórn fyrir borgarstofnanir.
•
Styðja við eftirlit um skjalavörslu.
•
Bréfaskipti, greinargerðir, gerð samninga þegar við á,
og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
•
Kandidatspróf eða meistarapróf í lögfræði.
•
Þekking á stjórnsýslurétti.
•
Þekking á upplýsingalögum, persónuverndarlögum og
lögum um opinber skjalasöfn er kostur
•
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
•
Skipulögð vinnubrögð.
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
•
Góð kunnátta í íslensku og ensku, í ræðu og riti.
•
Færni til að vinna undir álagi.

MÍT (Menntaskóli í tónlist) auglýsir eftir kórstjóra
Hlutverk viðkomandi verður að stýra kór skólans og byggja
upp kórstarf innan skólans. Viðkomandi þarf að hafa
menntun og reynslu í kórstjón og æskilegt er að hann/hún
hafi reynslu og þekkingu á bæði klassískri tónlist og
rytmískri. Starfshlutfall samkvæmt samkomulagi og
launakjör skv samningum tónlistarkennara.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans Skipholti 33,
105 Reykjavík eigi síðar en 19.maí 2017

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til 22. maí 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í síma 6647775 og tölvupósti svanhildur.
bogadottir@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.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA

Deildarstjóri fræðslu-,
frístunda- og menningarmála

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og
metnaðarfullan einstakling til starfa.

ENNEMM / SÍA /

NM81801

Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál,
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.

AÐSTOÐARMAÐUR VERKSTJÓRA
Við leitum að aðstoðarmanni á verkstæðið okkar sem kemur
til með að vinna sem hægri hönd verkstjóra. Viðkomandi
þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum og með
mikla þjónustulund.
Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 08.00-18.00 en
8.00-17.00 á föstudögum

BL státar af einu stærsta og glæsilegasta bifreiðaverkstæði landsins með 36
bílalyftur. BL leitast eftir 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
þekkingu og eflir starfsmenn í 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.

Hæfniskröfur:
• Mikill áhugi á bílum
• Reynsla af viðgerðum er kostur
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir,
starfsmannastjóri, anna@bl.is

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

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist
í starfi.
Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála
er æskileg.
Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og hæfni í
stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun
starfsmanna og umsjón með verkefnum.
Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni
í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir.
Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum
Fjallabyggðar að Gránugötu 24, Siglufirði 580,
eigi síðar en miðvikudaginn 24. maí 2017
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri, netfang; gunnarb@fjallabyggd.is eða
Guðrún Sif Guðbrandsdóttir, deildarstjóri stjórnsýslu- og
fjármála, netfang; gudrun@fjallabyggd.is sími 464 9100
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Vélamaður
Sauðárkróki
Starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Sauðárkrók er laust til
umsóknar. Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði
Vegagerðarinnar á Sauðárkrók
• Ýmis vinna í starfsstöð Sauðárkrók.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Almenn ökuréttindi, meirapróf er æskilegt
• Vinnuvélaréttindi
• Reynsla af ámóta störfum æskileg
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt
báðum kynjum og í samræmi við mannauðsstefnu Vegagerðarinar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar
til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og
Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur er til 22.maí 2017.
Umsóknir berist til
Vegagerðarinnar á netfang starf@vegagerdin.is. Í umsókninni
komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá
menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Víglundur Rúnar Pétursson
hjá Vegagerðinni á Sauðárkrók í síma 522-1762
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

LAUS STAÐA

LEIKSKÓLASTJÓRA Á KIRKJUBÓLI
Staða leikskólastjóra við leikskólann Kirkjuból í
Garðabæ er laus til umsóknar. Leikskólinn er
þriggja deilda og vinnur samkvæmt áherslum
fjölgreindakenninga Howards Gardner.
Einkunnarorð leikskólans eru virðing, vinátta og
væntumþykja.
Leitað er að leikskólastjóra til að leiða skólastarfið í
samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn.
Leikskólastjóri tekur einnig þátt í að móta
skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og
framsýnum hætti í samvinnu við skólaskrifstofu
Garðabæjar.
Helstu verkefni:
• Að vera faglegur leiðtogi
• Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi
leikskólans, stjórna daglegri starfsemi hans og
hafa forgöngu um mótun og framgang stefnu
leikskólans
• Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa
frjótt námsumhverfi þar sem vellíðan er tryggð
og styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
• Góðir skipulagshæfileikar og vilji til að leita
nýrra leiða í skólastarfi
• Sveigjanleiki og framsýni
• Hæfni í samskiptum

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun ásamt reynslu hans sem
stjórnanda og þeim verkefnum sem hann hefur
unnið að og lýsa færni hans til að sinna starfi
leikskólastjóra. Umsækjandi þarf einnig að skila
greinargerð með hugmyndum sínum um starfið og
hvernig hann sér Kirkjuból þróast í skólasamfélagi
Garðabæjar undir sinni stjórn.
Staðan er laus frá 1. ágúst 2017.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2017.
Nánari upplýsingar um starfið veita Halldóra
Pétursdóttir verkefnastjóri, netfang
halldorapet@gardabaer.is eða í síma 5258500 og
Margrét Björk Svavarsdóttir forstöðumaður
fræðslu- og menningarsviðs, netfang
margretsv@gardabaer.is eða í síma 5258500.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda í leikskólum.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um rafrænt á
ráðningavef Garðabæjar www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Gerðaskóli er rúmlega 200 barna skóli í
Sveitarfélaginu Garði. Þar búa rúm 1500 íbúa.
Nánari upplýsingar um Garð er að finna á
heimasíðunni www.svgardur.is
Gildi skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur,
virðing, gleði, leikur, sköpun, ábyrgð.

Gerðaskóli auglýsir eftir
aðstoðarskólastjóra
Staða aðstoðarskólastjóra við Gerðaskóla í Garði er laus
til umsóknar.
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2017.
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að viðhalda og
byggja upp öflugt skólasamfélag af metnaði og dugnaði
með virðingu og ánægju að leiðarljósi.
Markmið og verkefni
• Fagleg forysta
• Stjórnun, ábyrgð á daglegri starfsemi sem staðgengill
skólastjóra í forföllum hans
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Aðkoma að ráðningum, mannauðsstjórnun
og vinnutilhögun
• Þekking og góður vilji til að leiða samstarf skólasam
félagsins út frá skólastefnu sveitarfélagsins og gagnvart
samstarfsverkefnum/samningum sem skólinn á við
aðrar stofnanir
Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur reynsla skv. lögum
nr. 87/2008, 12. gr.
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af skipulagi og stjórnun kostur
• Mjög góð færni í samskiptum og góð meðmæli þar um
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
Umsóknarfrestur er til 18. maí.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um
umsagnaraðila berist á netfangið johann@gerdaskoli.is
eða ragnhildur@gerdaskoli.is
Heimasíða skólans er gerdaskoli.is og sími 422 7020
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Geirdal skólastjóri
s. 898 4808

Leikskólinn Hlaðhamrar leitar að deildarstjóra
LEIKSKÓLINN HLAÐHAMRAR Í MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR EFTIR DEILDARSTJÓRA Á ELSTU DEILD
LEIKSKÓLANS.
Hlaðhamrar er um 80 barna leikskóli, sem skipt er í 4 deildir. Leikskólinn vinnur í anda „Reggio“ stefnunnar en sú
stefna leggur áherslu á gæði í samskiptum og skapandi starf. Fjölbreytt og skemmtilegt starf er unnið með
börnunum í fallegu umhverfi leikskólans í nálægð við náttúruna.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.
Menntunar- og hæfnikröfur:






Leikskólakennaramenntun.
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum.
Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður er skilyrði
Starfið krefst mikillar færni í samskiptum
Sjálfstæði, lausnamiðuð hugsun og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni
í starfið skulu berast á netfangið hlad@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinbjörg Davíðsdóttir,
leikskólastjóri Hlaðhamra eða María Birna aðstoðarleikskólastjóri í símum 566-6351 eða 661-9581. Um
framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is
VIRÐING • JÁKVÆÐNI • FRAMSÆKNI • UMHYGGJA
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir metnaðarfullum
starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa á skrifstofu
okkar á Selfossi.
Starfið felst í skipulagningu á akstri, tilboðsgerð,
ferðaskipulagningu og ferðaútreikningum.

Vinnutíminn er 8-17 virka daga, auk þess að taka vaktir.
Hæfniskröfur:
 Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð
 Góð tölvukunnátta
 Nákvæm vinnubrögð
 Getur unnið sjálfstætt
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 Rútupróf er kostur
 Þekking/reynsla stórra ökutækja æskileg
 Menntun er nýtist í starfi
Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða senda
umsókn á helena@gtyrfingsson.is

______________________________________________

Tálknafjörður

Miðtúni 1, 460 Tálknafirði, kt. 640269-6779, Sími 456-2539. Bréfsími 456-2589

STARFSMAÐUR Á TÆKNILAGER
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMANN Á LAGER TÆKNIDEILDAR

Tæknilager Flugfélags Íslands hefur umsjón með innkaupum á öllum íhlutum í flugvélar félagsins.

Hafnarvörður/áhaldahús/eignasjóður.
Deiliskipulag
fyrir athafnasvæði
seiðaeldis í landi Gileyrar og Eysteinseyrar í Tálknafirði.
Helstu verkefni
:

• Vigtun
sjávarfangsauglýsir
skv. lögum
og1.skil
á skýrslum
því
Sveitarstjórn
Tálknafjarðarhrepps
hér með skv.
mgr. 41.
gr. skipulagslaga
nr.tengdu.
123/2010
tillögu
að deiliskipulagi
fyrir athafnasvæði -seiðaeldis
í landi
og Eysteinseyrar
í Tálknafirði.
• Umhirða
hafnarsvæðis
viðhald
ogGileyrar
eftirlit
með tækjum
og

fasteignum.
Breytingin
felur í sér að hluti byggingarreits B2 er stækkaður um 25m til austurs og verður 10.300m² í
stað
Skilmálar
óbreyttir frá gildandi
deiliskipulagi.
Megin tilgangur
þessarar
breytingar er
• 7400m².
Umsjón
meðeruniðurröðun
báta
við bryggjur
í samráði
við
að skapa pláss á byggingareit fyrir stoðmannvirki við seiðaeldið sem þurfa að vera staðsett ofar í
útgerðaraðila.
landinu eins og vatnstank og súrefnistank.
• Skil á mánaðalegum skýrslum til skrifstofu vegna hafnar-

Breytingartillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með 26. apríl
ofl til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.
nk. tilgjalda,rafmagns
9. júní 2017. Tillagan er einnig

• Skráning á skipakomum og skil á skýrslum til skrifstofu því

Starfið
•

Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
•

Góð tölvu- og enskukunnátta

•

Skráning í tölvukerfi

•

Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

•

Önnur tilfallandi verkefni

•

Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

•

Samskiptahæfni, árvekni og reglusemi

•

Hreint sakavottorð

ÍSLENSKA SÍA / FLU 84338 05/17

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2017
Umsókn, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt út á vef félagsins www.flugfelag.is/umsokn

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tengdu.
deiliskiplögin
til 9. júní 2017.

• Útvega verndarfulltrúa við skipakomur.
• Almennt viðhald fasteigna og tækja allra deilda hreppsins.
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps
• Umsjón með viðhaldi, hálkuvörn og snjómokstri á götum í
þéttbýli.
• Umsjón með moltutromlu/endurvinnslu og ástandi
áhaldahúss.
• Vinnuvélastjórnun.
• Útgáfa skilaskýrslna til úrvinnslusjóðs.
• Gerð fjárhagsáætlunar fyrir áhaldahús, hafnarsjóð og
eignarsjóð
• Umsjón með gámaplani sveitarfélagsins.
• Umsjón með vinnuskóla sveitarfélagsins.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, Miðtún 1, 460 Tálknafirði.

Starfskröfur :
• Höfn : Almenn tölvukunnátta er skilyrði, sem og þekking
á excel,word og interneti vegna vinnu við Gafl vigtarforrit
og tölvupóst. Viðkomandi þarf annað hvort að hafa réttindi
sem löggiltur vigtarmaður eða að vera reiðubúinn til að fara
á námskeið til öflunar slíkra réttinda. Viðkomandi þarf að
hafa gott vald á íslensku, og ensku.
• Áhaldahús : Iðnmenntun æskileg. Hæfi til að greina þörf
á viðhaldi fasteigna, gatna, vatnsveitu, fráveitu, véla og
tækja sveitarfélagsins.
• Eingarsjóður : Viðkomandi þarf að geta sinnt almmenu
viðhaldi, og að annast gerð viðhaldáætlunar fyrir fasteignir
sveitarfélagsins.
• Gámaplan: Viðkomadi annast umhirðu á gámaplanai og
móttöku á sorpi frá einstaklingum og fyrirtækjum og skilar
inn skýrslu til skrifstofu um magn á sorpi o.fl.
• Vinnuskóli: Viðkomandi gerir áætlun um rekstur vinnuskóla, sér um ráðningu flokkstjóra og skipuleggur allt starf
vinnuskólans.
Viðkomandi þarf að vera lipur í samskiptum, stundvís, reglusamur og snyrtimennska höfð í fyrirrúmi. Þá þarf viðkomandi
að hafa getu til þess að vinna sjálfstætt og hafa vilja til að sýna
ábyrgð. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.júni 2017.
Starfshlutfall er 100%, laun skv. kjarasamningi FosVest og
launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra á skrifstofu eða rafrænt
á netfang sveitarstjori@talknafjordur.is Umsóknareyðublöð
er hægt að nálgast á http://talknafjordur.is/ Umsókn þurfa að
fylgja eftirtalin gögn, sakavottorð og vottorð um búsforræði.
Umsóknarfrestur er til 10. maí 2017.
Allar nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri á skrifstofu sveitarfélagsins og/eða í síma 456-2539, / netfang sveitarstjori@
talknafjordur.is

Ráðningarþjónusta

Bókari

Bókhaldsskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða reyndan bókara til starfa.
Um 80 – 100% starfshlutfall er að ræða.

Starfssvið
· Færsla bókhalds, afstemmingar og önnur verkefni

· Frágangur bókhalds í hendur endurskoðenda

· Samskipti við endurskoðendur

Hæfniskröfur
· Amk. 3 – 4 ára reynsla af bókhaldsstörfum æskileg

· Mjög góð tölvuþekking m.a. Excel og bókhaldsforrit

· Reynsla af störfum á bókhalds- eða endurskoðunar-

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum
· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

skrifstofu kostur

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

VÉLABORG
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA

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

Fjölskylduþjónusta
» Sumarafleysingar - heimaþjónusta, dagþjónusta
og kvöld- og helgarþjónusta
» Sumarstörf - þjónustuíbúðir fatlaðra
» Sumarafleysing - Lækur
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Talmeinafræðingur

SÖLUMAÐUR Í
VARAHLUTAVERSLUN

Grunnskólar
» Aðstoðarverkefnastjóri tómstundam. - Lækjarskóli
» Íþróttakennari - Skarðshlíðarskóli

Við leitum að framtakssömum,
metnaðarfullum og drífandi
einstaklingi til framtíðarstarfa í
verslun. Reynsla af sölumennsku,
tölvuþekking og enskukunnátta
nauðsynleg.

Hraunvallaskóli
» Kennsla í íslensku á unglingastigi
» Kennsla í náttúrufræði á unglingastigi
» Kennsla í stærðfræði á unglingastigi
» Umsjónarkennari á yngsta stigi
Hvaleyrarskóli
» Aðstoðarskólastjóri
» Grunnskólakennari
» Umsjónarkennari á miðstigi
Setbergsskóli
» Aðstoðarverkefnastjóri tómstundamiðstöðvar
» Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg
» Kennari í hönnun og smíði
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg

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

YFIRBÓKARI
Yfirbókari sem getur séð um öll
bókhaldsmál fyrirtækisins og
tollskýrslugerð. Viðkomnandi
þarf að hafa haldgóða reynslu
af bókhaldi og æskilegt er að
reynsla af Axapta bókhaldkerfi
sé til staðar. Þarf að geta unnið
sjálfstætt.
GJALDKERI
Gjaldkeri sem sér um greiðslu
reikninga og innheimtu.
Viðkomandi þarf að geta unnið
sjálfstætt. Starfið er fjölbreytt og
er að hluta til líka tengt bókhaldi
og annari skrifstofuvinnu.

Umsækjendur eru beðnir um að
senda umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið gunnarbj@velaborg.is
Umsóknarfrestur er til og
með 14. maí

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

VELABORG.IS

v

Víðistaðaskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi
» Umsjónarkennari á yngsta stigi
» Verkefnastjóri frístundaheimilis
Öldutúnsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð
» Frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili
» Kennari í sviðslistum
» Sérkennari
» Umsjónarkennari á miðstigi
» Umsjónarkennari á yngsta stigi

Faglegur leiðtogi í erfðafræði

Leikskólar
» Leikskólakennari - Álfasteinn
» Þroskaþjálfi - Álfasteinn
» Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennarar - Norðurberg
» Deildarstjóri - Smáralundur
» Leikskólakennari - Smáralundur
» Þroskaþjálfi - Smáralundur
» Sérkennslustjóri - Víðivellir

• Fagleg stefnumótun og dagleg stjórnun fagsviðsins sem
heyrir undir Mæliþjónustu og innviði
• Markaðsuppbygging þjónustu og ráðgjafar með
sérstaka áherslu á erfðaval fyrir kynbætur í eldi (sjávar
og landbúnað), tegundagreiningar, foreldragreiningar
og matvælaheilindi
• Uppbygging faglegrar áherslu varðandi stofnerfðafræði
• Þátttaka í umsóknaskrifum og öflun verkefna með
áherslu á erfðafræði, stofnerfðafræði og matvælaheilindi
(upprunagreiningar) ásamt lífvirkum efnum og
örverufræði

Vinnuskóli
» Sumarstörf fyrir ungmenni fædd 2001-2003
» Skapandi sumarstörf ungmenna fædd 97 - 99
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Matís leitar að metnaðarfullum vísindamanni/konu til að leiða öflugt teymi og faglega uppbyggingu

Starfssvið

• Þátttaka í uppbyggingu mögulegs tilvísunarrannsóknasviðs matvælaheilinda (food integrity)
• Samstarf við svið Rannsókna og nýsköpunar varðandi
þróun rannsóknaverkefna á fagsviðum rannsóknasviðs

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Menntun í stofnerfðafræði
Doktorsgráða á viðkomandi sviði æskileg
Reynsla í umsóknaskrifum í sjóði og verkefnastjórnun
Reynsla af stjórnun er kostur
Lipurð og hæfni í samskiptum

Starfshlutfall er 100% og er starfsstöð í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí n.k.
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Frekari upplýsingar veitir Dr. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, hronn@matis.is, og í síma 422 5000.
Matís ohf.

Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is
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Laus er til umsóknar kennarastaða við
Laugalandsskóla í Holtum, Rangárþingi
ytra skólaárið 2017-2018.
Um er að ræða sérkennslu og kennslu á miðstigi.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, reynslu og
áhuga á sérkennslu.. Við leitum að skipulögðum
kennara með mikla samskiptahæfni sem hefur áhuga
á teymisvinnu.

AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI - HVALEYRARSKÓLI
Staða aðstoðarskólastjóra við Hvaleyrarskóla er laus til umsóknar.
Meginhlutverk er að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi
skólans í samstarfi við skólastjóra og vera í forystu um mótun og
framkvæmd faglegrar stefnu skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Leyfisbréf í grunnskólakennarafræðum
· Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldiseða kennslufræða
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá, leyfisbréf til að
· Kennslu- og stjórnunarreynsla í grunnskóla
nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið
· Leiðtogafærni og hæfni til að leiða framsækið skólastarf
varða. Með umsókninni er óskað eftir að greinargerð um
· Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum
framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf og reynslu við stjórnun fylgi. · Frumkvæði og skipulögð vinnubröð
· Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni æskileg
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.
· Stundvísi og samviskusemi
Upplýsingar og umsóknarform á hafnarfjordur.is
· Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Laugalandsskóli í Holtum er framsækinn ART vottaður
skóli með ca.80 nemendum í 1. – 10. bekk. Skólinn er í
um 100 km fjarðlægð frá Reykjavík.
Húsnæði er í boði og góð íþróttaaðstaða og leikskóli á
staðnum.
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2017.
Veffang: http://www.laugaland.is
Netfang: laugholt@laugaland.is
Upplýsingar veitir skólastjóri í s. 487-6540
og gsm. 896-4841.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri, kristinn@hvaleyrarskoli.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starﬁð.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

Hefur þú áhuga á heilsueflandi skólastarfi?

Ungbarnaleikskólinn Ársól, Reykjavík
Auglýsir eftir:

ÍMARK leitar
að kraftmiklum
framkvæmdastjóra
ÍMARK, samtök markaðsfólks á Íslandi, óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.

• Aðstoðarleikskólastjóra sem skiptist í 15% stjórnunarstöðu og 85% stöðu deildarstjóra
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 100% starf eða hlutastarf
• Aðstoðar matráð í 12,5% starf og afleysingar á deildum
Ungbarnaleikskólinn Ársól er þriggja deilda heilsuleikskóli með um 60 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni
og viðmiðum Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu
á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir. Skólinn fylgir
sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla
ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 2014 og Fjöreggs
NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi tækifæri fyrir
áhugasamt fólk í tengslum við þróunarverkefni o.fl.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum

Áhugasamir eru beðnir um að senda ferilskrá

rekstri samtakanna sem og stjórn annarra

ásamt kynningarbréfi á imark@imark.is.

verkefna ÍMARK. Framkvæmdastjóri þarf að
geta unnið sjálfstætt og hafa mikið frumkvæði.
Við leitum að öflugum einstaklingi með reynslu
og færni í verkefnastjórnun, markaðsmálum
og rekstri. Háskólamenntun er skilyrði. Viðkomandi þarf sömuleiðis að hafa gott vald á

Ungbarnaleikskólinn Ársól er þriggja
deilda leikskóli með um 60 börn.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Pétursdóttir
framkvæmdastjóri, asta@imark.is.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk.

íslensku og ensku og eiga gott með að tjá sig í
ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til 27. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Berglind Grétarsdóttir skólastjóri , á
arsol@skolar.is og/eða síma 563-7730 á skólatíma.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/

Nánari upplýsingar á www.imark.is

Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og Ungbarnaleikskólinn
Ársól í Reykjavík.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Deildarstjóri og kennarar
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir
að ráða deildarstjóra almennrar kennslu
í fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf 1. ágúst 2017.
Deildarstjóri
• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og
skipulagningu skólastarfsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að
umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í
stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Einnig auglýsum við eftir kennurum frá og með
næsta skólaári í eftirtaldar stöður,
• 100% kennara í umsjón / íþróttir
• 100% kennsla í ensku / samfélagsfræði
Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð
skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að
vinna með okkur í að efla starfið í þeim anda enn
frekar.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ /
Skólastjórafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind
Axelsdóttir skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828,
berglind@stykk.is
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra
ásamt ferilskrá fyrir 15. maí 2017.
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SPORTS DIRECT LEITAR
AF GÓÐU FÓLKI
Í HLUTASTARF OG FULLT STARF.
SANNGJÖRN LAUN OG VEGLEGIR SÖLUBÓNUSAR
Í BOÐI FYRIR ÖFLUGT FÓLK

HÆFNISKRÖFUR:
• ÞJÓNUSTULUND
• STUNDVÍSI
• SKIPULAGNI
• SAMSKIPTAHÆFNI

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI EN ER Í SAMRÆMI
VIÐ OPNUNARTÍMA VERSLUNARINNAR.
SÆKTU UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS EÐA Í VERSLUNINNI

Spennandi störf hjá BM Vallá
Sölumaður í söludeild við
Breiðhöfða

Lagerstarfsmaður á hellu- og
smáeiningalager á Breiðhöfða

SUMARSTARF

SUMARSTARF/HEILSÁRSSTARF

• Skemmtilegt og krefjandi sölustarf í fallegu umhverfi.
• Helstu verkefni: Sala á hellum og garðeiningum,
tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.
• Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund og áhuga
á sölumennsku.

• Æskilegt er að umsækjandi sé með reynslu og réttindi
á lyftara (J).
• Viðkomandi þarf að vera reglusamur, stundvís og
duglegur til starfa.
• Vinnutími er frá kl. 08:00–18:00, en oft er mikið að
gera yfir álagstímabil. Unnið er samkvæmt bónuskerfi.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið asbjorn@bmvalla.is.

bmvalla.is

Bílstjóri á vörubíl í útkeyrslu
á hellum og smáeiningum
SUMARSTARF/HEILSÁRSSTARF
• Starfið snýr að útkeyrslu á hellum og smáeiningum
á höfuðborgarsvæðinu.
• Umsækjandi þarf að hafa C-réttindi og það er kostur
ef umsækjandi er með CE-réttindi eða hefur reynslu
af því að vinna á krana.
• Viðkomandi þarf að vera reglusamur, stundvís og
duglegur til starfa.
• Vinnutími er frá kl. 08:00—18:00, en oft er mikið að
gera yfir álagstímabil. Unnið er samkvæmt bónuskerfi.
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Starfatorg.is

VISSIR ÞÚ AÐ

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Umboðsmaður barna
Sjúkraliði
Talmeinafræðingur
Sérfræðilæknir, heyrnarfræði
Sálfræðingur
Sérfræðingur í alþjóðamálum
Þingverðir

Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Landspítali, barna- og unglingageðd.
Alþingi, nefndarsvið
Alþingi, rekstrar- og þjónustusvið
Fulltrúar
Sjúkratryggingar Íslands
Lánasérfræðingur
Byggðastofnun
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Yfirlæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Lögreglufulltrúi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Sérfræðingur
Mannvirkjastofnun
Lögfræðingur
Mannvirkjastofnun
Gæða- og verkefnastjóri fjármála Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Sérfræðingur, Jöfnunarsj. sveitarf. Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið
Kennsluráðgjafi
Háskólinn á Akureyri
Framhaldsskólakennari, málmiðn Fjölbrautaskóli Vesturlands
Framhaldsskólakennari, rafiðn
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Sjúkraliðar, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliðar
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarfólk í aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðardeildarstjóri
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Borgarnes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Rangárþing
Þorlákshöfn
Þorlákshöfn
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akranes
Akranes
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Seyðisfjörður

201705/887
201705/886
201705/885
201705/884
201705/883
201705/882
201705/881
201705/880
201705/879
201705/878
201705/877
201705/876
201705/875
201705/874
201705/873
201705/872
201705/871
201705/870
201705/869
201705/868
201705/867
201705/866
201705/865
201705/864
201705/863
201705/862
201705/861

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

Stofnun

Staður

Doktorsnemi, rafm.- og tölvuverkfr.Háskóli Íslands
Reykjavík
Verkefnastjóri á þjónustuborði
Háskóli Íslands
Reykjavík
Doktorsnemi í eðlisfræði
Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík
Nýdoktor í eðlisfræði
Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík
Yfirhjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Akureyri
Sérnámsstöður, heilsugæslulækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Reykjavík
Almennur læknir
Heilsugæslan Hvammi
Kópavogur
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hvammi
Kópavogur
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Grafarvogi
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur, tímabundið Heilsugæslan Grafarvogi
Reykjavík
Skrifstofumenn
Útlendingastofnun
Reykjavík
Sérfræðingur
Útlendingastofnun
Reykjavík
Þjónustufulltrúi
Útlendingastofnun
Reykjavík
Lögfræðingur
Útlendingastofnun
Reykjavík
Læknaritari
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Akureyri
Sérfræðingur i búnaðarmálum
Matvælastofnun
Reykjavík
Aðjunkt í heimspeki
Háskóli Íslands
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Grindavík
Starf í þjónustuveri
Menntamálastofnun
Reykjavík
Sjúkraliði
Landspítali, gjörgæsla
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, gjörgæsla
Reykjavík
Framhaldsskólakennari, sálfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
Sérfræðilæknar
Landspítali, sýkla- og veirufræðideild Reykjavík
Hjúkrunardeildarstjóri
Landspítali, blóð- og krabbameinslækn.Reykjavík
Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan Mjódd
Reykjavík
Starfsmaður í ræstingar
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hveragerði
Fulltrúi í innheimtudeild
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
Framhaldsskólakennarar
Borgarholtsskóli
Reykjavík

Nr. á vef
201705/860
201705/859
201705/858
201705/857
201705/856
201705/855
201705/854
201705/853
201705/852
201705/851
201705/850
201705/849
201705/848
201705/847
201705/846
201705/845
201705/844
201705/843
201705/842
201705/841
201705/840
201705/839
201705/838
201705/837
201705/836
201704/835
201704/834
201704/833

4.200

heimili nota jafn mikið
rafmagn og Landspítali

ERTU RAFVIRKI?
VILTU VINNA MEÐ OKKUR!
www.landspitali.is/mannaudur

SÖLU
STJORI

ÞJÓNUSTUSTJÓRI
Heimsferðir leita að drífandi einstaklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum
í starf þjónustustjóra.
Markmið Heimsferða er að veita áreiðanlega og framúrskarandi þjónustu ásamt því að stuðla
að jákvæðri upplifun farþega sem ferðast með fyrirtækinu. Heimsferðir voru stofnaðar árið 1992
og fagna því 25 ára afmæli á árinu. Heimsferðir eru stærsta ferðaskrifstofa landins með um
30 starfsmenn, bæði á Íslandi og á áfangastöðum fyrirtækisins erlendis.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Starfsreynsla eða menntun á sviði ferðamála
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
Hæfni til að vinna undir álagi og áreiti
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Helstu verkefni
•
•
•
•
•
•
•

Dagleg umsjón með sölusal
Upplýsinga- og endurgjöf til viðskiptavina
Umsjón með bókunarkerfum
Gerð verkferla og eftirfylgni
Umsjón með vörulýsingum
Samskipti við flugfélög og fararstjóra
Þátttaka í mótun og framkvæmd þjónustustefnu

Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn á starf@heimsferdir.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2017. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

ERT ÞÚ
GLÓANDI
LEIÐTOGI?
Við leitum að framtíðastjórnendum á
veitingastaðina okkar. Fólki sem er fært í
samskiptum, býr yfir leiðtogahæfileikum,
er sveigjanlegt og tilbúið að vinna undir
álagi.
Ef heilsa og hollusta er þitt Gló, þú ert 25
ára eða eldri, býrð yfir hreinskilni, forvitni,
kærleika og hefur gott vald á bæði íslensku
og ensku gætir þú fallið vel í hópinn.
Sendu umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi á saeunn@glo.is. Sæunn I. Marinósdóttir veitir allar nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur til 15. maí.

Gló er ekki bara eitt framsæknasta
matvælafyrirtæki landsins, við erum
fjölskylda og lífsstíll. Við leggjum mikla
áherslu á að gestir okkar fái afbragðs
þjónustu og njóti matarins og þar gætir
þú skipt miklu máli.
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Sölumaður á fasteignamiðlun

Leikskólastjóri
Leikskólans Sólvalla

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

Grundarfjarðarbær auglýsir starf skólastjóra Leikskólans Sólvalla laust til umsóknar.
Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans,
stjórnar honum og ber ábyrgð á að framfylgja skólastefnu í
samstarfi við skólanefnd og bæjarstjórn. Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félags stjórnenda á leikskólum. Farið er fram á
að umsækjendur hafi hreint sakarvottorð.
Mj

F

Fjölbreytt og
spennandi störf í
skólum Fjarðabyggðar

Umsóknum um starfið skal fylgja greinargott yfirlit yfir menntun,
fyrri störf, meðmælendur og annað sem umsækjandi telur máli
skipta.
Ráðið er í starfið frá 1. ágúst nk. Með vísan til laga um jafnan
rétt kynjanna eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um
starfið.
Umsóknarfrestur er til 28. maí 2017.

Nesskóli, Neskaupstað
· Umsjónarkennari á mið- eða unglingastig
Grunnskólinn á Eskifirði
· Umsjónarkennari á mið- eða unglingastig
· Þroskaþjálfi

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar
· Grunnskólakennari á yngsta stig
· Stuðningsfulltrúi á unglingastig
Stöðvarfjarðarskóli
· Grunnskólakennari í almenna kennslu
Náms- og starfsráðgjafi í Grunnskóla Fjarðabyggðar

Leikskólar

Eyrarvellir, Neskaupstað
· Deildarstjóri
· Leikskólakennarar
Dalborg, Eskifirði
· Deildarstjórar
· Leikskólakennarar
· Iðjuþjálfi/þroskaþjálfi

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór
· Leikskólakennari í Austurkór
· Sérkennari í Austurkór
· Sérgreinastjóri í Austurkór
· Deildarstjóri í Baug
· Leikskólasérkennari í Baug

Kæribær, Fáskrúðsfirði
· Deildarstjóri/leikskólakennari
Stöðvarfjarðarskóli
· Leikskólakennari

· Sérkennari í Álfhólsskóla
· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla
· Kennari á yngsta stig í Álfhólsskóla
· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla
· Íþróttakennari í Álfhólsskóla
· Deildarstjóri miðstigs í Kársnesskóla
· Ritari í Kársnesskóla
· Sérkennari í Kársnesskóla
· Stærðfræðikennari í Kársnesskóla
Velferðasvið

Tónlistarskólar

· Starfsfólk í liðveislu
· Teymisstjóri stuðningsþjónustu

Frekari upplýsingar um störfin má finna á fjardabyggd.is
undir Laus störf

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

Tónlistarskóli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar
· Fjölhæfur tónlistarkennari

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Lausar stöður
hjá leik- og grunnskóla Blönduósbæjar
Leikskólinn
Við Leikskólann Barnabæ eru lausar til umsóknar
staða aðstoðarleikskólastjóra í 100 % stöðu og
sérkennslustjóra í 50 % stöðu frá 1. september 2017.
Störfin eru samkvæmt starfslýsingum í kjarasamningum Kennarasambands Íslands.
Barnabær er fjögurra deilda leikskóli með 55 nemendum og eru börnin frá 8 mánaða aldri til 6 ára
aldurs á aldursskiptum deildum. Á vef leikskólans
http://www.leikskolinn.is/barnabaer/ er að finna fréttir
úr starfi skólans og ýmsar nauðsynlegar upplýsingar.

Grunnskólinn
Við Blönduskóla eru lausar til umsóknar kennarastöður frá 1. ágúst 2017. Um er að ræða þrjár stöður
umsjónarkennara á öllum aldursstigum skólans.
Almenna kennslu á yngsta- og miðstigi, heimilisfræði
og dönsku.Til afleysinga í eitt skólaár, frá 1. ágúst
2017, er stærðfræði á unglingastigi, náttúrufræði á
mið- og unglingastigi, enska og textílmennt.
Í Blönduskóla eru um 130 nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólaárið 2017 - 2018 hefst innleiðing nýrrar læsisstefnu og stærðfræðistefnu auk áframhaldandi vinnu
við nýtt námsmat. Skólinn er að festa í sessi námsog kennsluaðferðir sem tengjast Orð af orði. Á vef
skólans www.blonduskoli.is er að finna fréttir úr starfi
skólans og ýmsar nauðsynlegar upplýsingar.

Grunnskólar

Lyngholt, Reyðarfirði
· Deildarstjórar
· Leikskólakennarar
· Iðjuþjálfi/Þroskaþjálfi
· Matráður

Vinsamlegast hafið samband með tölvupósti
(fridrik@stolpiehf.is) eða í síma 824 6166

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug R. Sævarsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 430 8500 eða með því að senda fyrirspurnir á
sigurlaug@grundarfjordur.is. Umsóknir sendist á framangreint
netfang.

Grunnskólar

Grunnskóli Reyðarfjarðar
· Grunnskólakennari
· Forstöðumaður í skólasel
· Stuðningsfulltrúi

Smiðir óskast

Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem býður gott
starfsumhverfi og sinnir fjölbreyttum verkefnum.
Við leitum að smiðum með reynslu, helst á aldrinum
35-50 ára,til framtíðarstarfa.
Einnig kemur til greina að ráða samsett teymi.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Hæfniskröfur:
• Barnabær - Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. Reynsla af stjórnun og sérkennslustörfum æskileg.
• Blönduskóli – Leyfisbréf til að nota starfsheitið
grunnskólakennari, æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af starfi í grunnskóla með einstakling
smiðaðar áherslur.
• Góð samskiptafærni.
• Góð tölvukunnátta.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og faglegur
metnaður.
Umsóknarfrestur er til 21. maí nk. og skal umsókn
skilað með ferilskrá til:
leikskóla á netfang Jóhönnu G. Jónasdóttur, leikskólastjóra, johanna@blonduos.is (frekari upplýsingar
í síma 452-4530) og
grunnskóla á netfang Þórhöllu Guðbjartsdóttur,
skólastjóra: thorhalla@blonduskoli.is (frekari upplýsingar í síma 452-4147).
Blönduós er bær í alfaraleið, með allri helstu þjónustu
og fjölbreyttum afþreyingarmöguleikum.

Karlar jafnt sem konur er hvött til
að sækja um starfið.

Bílaréttingar og
sprautun Sævars
Óskar eftir að ráða 2
bílamálara eða vana menn
til starfa

Teymisstjóri stuðningsþjónustu

Næg verkefni og góð laun í
boði fyrir rétta aðila
Upplýsingar sendist á
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Velferðarsvið Kópavogs leitar að kraftmiklum einstaklingi til að leiða þjónustu við fólk með geðraskanir,
bæði í íbúðakjarna og í eigin húsnæði.
Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 100% framtíðarstarf í dagvinnu.
Helstu verkefni og ábyrgð
Ber ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar og mati á þjónustuþörf.
Vinnur einstaklingsáætlanir og setur markmið í samvinnu við notendur.
Stýrir faglegu starfi teymis.
Sér um starfsmannamál; ráðningar, handleiðslu og fræðslu.
Vinnur í samstarfi við aðra starfsmenn sviðsins sem og aðra fagaðila.

•
•
•
•

TIL SÖLU
SLÁTTU- OG GARÐAÞJÓNUSTA
SUÐURLANDS EHF
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands ehf sem er
að hefja 25. starfsárið er til sölu. Helstu viðskiptavinir
eru staðsettir á Selfossi og nágrenni.
- Rótgróið fyrirtæki með mikið af föstum samningum
- Góð afkoma, möguleiki á eignaskiptum
- Hægt að semja um greiðslur
- Góður tími framundan
- Hægt er að lækka verð með því að taka út eignir
- Yfirtaka á lánum möguleg
- Hentar vel með snjómokstri
Allar frekari upplýsingar veitir :
Óskar Thorberg Traustason
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær
Sími 659-2555
Netfang : oskar@fasteignasalan.is

•

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- eða heilbrigðisvísinda.
Gerð er krafa um reynslu af starfi með fólki með geðraskanir og þarf að hafa þekkingu á þeim úrræðum
sem í boði eru fyrir þann hóp.
Stjórnunarreynsla er kostur.
Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi.

•
•

•
•

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2017.
Hægt er að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Frekari upplýsingar veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir (gudlaugo@kopavogur.is) deildarstjóri í síma 441 000.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Seltjarnarnesbær – Laus störf
Húsvörður
Laus er til umsóknar staða húsvarðar við Grunnskóla Seltjarnarness. Hlutverk húsvarðar er að sjá um fasteignir
Grunnskóla Seltjarnarness, starfsstöðvarnar Mýrarhúsaskóla og Valhúsaskóla, og allan búnað skólans.
Húsvörður tekur auk þess þátt í því uppeldisstarfi sem fram fer innan skólans þar sem áhersla er lögð á
vellíðan nemenda. Húsvörður er verkstjóri og næsti yfirmaður skólaliða og skipuleggur störf þeirra.

Grunnskóli Seltjarnarness
•
•
•

Sölumaður
óskast

Náttúrugreinakennsla, 75% starfshlutfall.
Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf, afleysing skólaárið 2017-2018.
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, fullt starf.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar -Íbúakjarninn Sæbraut 2
•
•
•

Yfirþroskaþjálfi, 90-100% starfshlutfall.
Þroskaþjálfi og/eða stuðningsfulltrúi, fullt starf.
Stuðningsfulltrúi – sumarafleysingar.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar –Dagdvöl eldra fólks
•

Við leitum að framsæknum
og metnaðarfullum einstaklingi
í starf sölumanns.
Vinnutími er frá kl. 9 –18 alla virka daga
og annan hvern laugardag frá kl. 11 –15 (1. sept -1. júní).
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sölustörfum
Frumkvæði og dugnaður
Færni í mannlegum samskiptum
Góð þjónustulund
Metnaður og jákvæðni
Skipulagður

Sjúkraliði, 50% starfshlutfall.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar –heimaþjónusta, önnur þjónusta
við aldraða
•

Sumarafleysingar

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði. Umsóknarfrestur er til 17. maí 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.

seltjarnarnes.is

Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir um menntun og fyrri störf berist: elias@pog.is
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2017.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is

www.hagvangur.is

Starfsfólk óskast
Ísbúðin Ísleifur heppni opnar í Mathöllinni á Hlemm í
byrjun júní. Ísleifur heppni er með hágæða ís sem er
frystur með fljótandi köfnunarefni beint fyrir framan
viðskiptavininn.

Rekstrarstjóri

Okkur vantar rekstrarstjóra til að sjá um daglegan
rekstur. Viðkomandi þarf að hafa einhverja reynslu í
rekstri verslana, markaðssetningu, vera brosmildur
og vera með góða þjónustulund. Við höfum verið á
matarmörkuðum víða um borgina síðastliðin tvö ár. Nú
tökum við stóra stökkið og þurfum bráðskemmtilegan
rekstarstjóra, fyndinn, markaðsþenkjandi, brosmildan,
jákvæðan, útsjónarsaman og hafa helst einhverja
reynslu í rekstri verslana. Viðkomandi þarf að hafa bílpróf, geta hjólað og staðið á einum fæti án vandræða.
Ekki væri verra ef viðkomandi kynni eitthvað fyrir sér
við eldhús- og afgreiðslustörf.

> Farmskrárfulltrúi
ENNEMM / SÍA / NM79229

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann sem fyrst í tekjuskráningu útflutningsdeildar Samskipa
Starfssvið
• Almenn skráning í flutningakerfi fyrirtækisins
• Tekjuskráning vegna flutnings og þjónustu
• Frágangur farmbréfa og annarra pappíra
• Samskipti við tollembætti, viðskiptavini og
samstarfsaðila

Ísbúðin Ísleifur heppni opnar í Mathöllinni á Hlemm í
byrjun júní í mjög skemmtilegu matarumhverfi. Ísleifur
heppni selur hágæða ís sem er frystur með fljótandi
köfnunarefni beint fyrir framan viðskiptavininn.

Rekstrarstjóri

Okkur vantar rekstrarstjóra til að sjá um daglegan
rekstur ísbúðarinnar. Viðkomandi þarf að hafa einhverja
reynslu í rekstri verslana, markaðssetningu á samfélagsmiðlum, vera brosmildur og vera með góða þjónustulund.

Afgreiðslufólk

Okkur vantar afgreiðslufólk með góða þjónustulund
sem hefur gaman af að þjónusta fólki með bros á vör.
Ísbúðin verður opin frá kl. 11:00 - 23:00 alla daga og er
því um vaktavinnu að ræða alla daga vikunnar á
nokkrum vöktum.
Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á netfangið:
arkiteo@arkiteo.is fyrir 19.maí 2017.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti
• Góð almenn tölvukunnátta
• Heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi.
Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí nk.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði,
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Deildarstjóri og kennarar
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða
deildarstjóra almennrar kennslu í fullt starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.

Deildarstjóri

• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og skipulagningu skólastarfsins.

Tónlistarskólinn
á Akranesi
auglýsir eftir kennurum í eftirtaldar stöður

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að
umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Einnig auglýsum við eftir kennurum frá og með
næsta skólaári í eftirtaldar stöður,
• 100% kennara í umsjón / íþróttir
• 100% kennsla í ensku / samfélagsfræði

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð

Sellókennara í 25% stöðu.
Málmblásturskennara í 50% stöðu.
Tréblásturskennara í 60% stöðu.
Sótt er um störﬁn rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar.
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2017. Nánari upplýsingar
um störﬁn veitir Guðmundur Óli Gunnarsson skólastjóri.
Tónlistarskólinn var stofnaður árið 1955 og telja nemendur skólans
í dag um það bil 300 og kennarar eru 21. Hlutverk Tónlistarskólans
á Akranesi er að stuðla að öﬂugu og fjölbreyttu tónlistarlíﬁ en skólinn
býr við mjög góðan aðbúnað til tónlistarkennslu.
Menntun á sviði tónlistar er skilyrði.

skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna
með okkur í að efla starfið í þeim anda enn frekar.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ /
Skólastjórafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir
skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt
ferilskrá fyrir 15. maí 2017.

Virðing – gleði – kærleikur
Það eru einkunnarorð Leikskólans í Stykkishólmi sem
auglýsir lausar stöður frá 14. ágúst 2017.
Um er að ræða stöður:

• Deildastjóra
• Leikskólakennara
Allar nánari upplýsingar gefa Sigrún Þórsteinsdóttir
leikskólastjóri s. 4338128 og Elísabet Lára Björgvinsdóttir
á netfanginu leikskoli@stykkisholmur.is
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Stykkishólmsbæjar og á vef bæjarins www.stykkisholmur.is
Vakin er athygli á því að ef ekki fást leikskólakennarar til
starfa, munu aðrar umsóknir koma til greina.
Athugið að starfið hentar bæði körlum og konum.
Umsóknarfrestur er til 21. maí 2017.
Öllum umsóknum verður svarað.
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Gerðaskóli er rúmlega 200 barna skóli í
Sveitarfélaginu Garði. Þar búa rúm 1500 íbúa.
Nánari upplýsingar um Garð er að finna á
heimasíðunni www.svgardur.is
Gildi skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur,
virðing, gleði, leikur, sköpun, ábyrgð.

Gerðaskóli auglýsir eftir
aðstoðarskólastjóra
Staða aðstoðarskólastjóra við Gerðaskóla í Garði er laus
til umsóknar.
Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2017.
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að viðhalda og
byggja upp öflugt skólasamfélag af metnaði og dugnaði
með virðingu og ánægju að leiðarljósi.
Markmið og verkefni
• Fagleg forysta
• Stjórnun, ábyrgð á daglegri starfsemi sem staðgengill
skólastjóra í forföllum hans
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Aðkoma að ráðningum, mannauðsstjórnun
og vinnutilhögun
• Þekking og góður vilji til að leiða samstarf skólasam
félagsins út frá skólastefnu sveitarfélagsins og gagnvart
samstarfsverkefnum/samningum sem skólinn á við
aðrar stofnanir
Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur reynsla skv. lögum
nr. 87/2008, 12. gr.
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af skipulagi og stjórnun kostur
• Mjög góð færni í samskiptum og góð meðmæli þar um
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

FRAMLEIÐSLUSTARFSMAÐUR
Carbon Recycling International
Hæfnikröfur:
Menntun sem nýtist við

stjórnun vél– og
rafbúnaðar.

 Reynsla af viðhaldi véla

-og/eða rafbúnaðar

Rík öryggisvitund
Færni í að tileinka sér

nýja hluti

Jákvætt hugarfar og

hæfileikar í mannlegum
samskiptum

Erum við að leita af þér?
Carbon Recycling International óskar eftir að ráða
starfsmann í verksmiðju,í Svartsengi, sem framleiðir
endurnýjanlegt eldsneyti (metanól).
Um er að ræða vaktavinnu og búseta á Suðurnesjum
eða nágrenni er kostur. Hvetjum konur jafnt sem karla
til að sækja um. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí. Vinsamlegast
sækið um á heimasíðu félagsins: http://cri.is/careers/

Metnaður í starfi og

vönduð vinnubrögð

Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 18. maí.

skilyrði

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um
umsagnaraðila berist á netfangið johann@gerdaskoli.is
eða ragnhildur@gerdaskoli.is
Heimasíða skólans er gerdaskoli.is og sími 422 7020
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Geirdal skólastjóri
s. 898 4808

Reynsla af störfum í

framleiðsluumhverfi
kostur.

Helstu verkefni:
Eftirlit með rekstri verksmiðju.
Viðhald véla- og tækjabúnaðar.
Prófanir á kerfum og búnaði verksmiðju, og framkvæmd
verk- og gæðaferla.
Sýnatökur, áfyllingar og afhending eldsneytis .

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Photo Caption

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is
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AÐALSKIPULAG
GARÐABÆJAR

™

Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 23. maí. 2016.
Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00
Hefðbundinn aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

2016-2030

TIL SÖLU

Garðabær auglýsir samkvæmt 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að
aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 ásamt
umhverfisskýrslu.

SLÁTTU- OG GARÐAÞJÓNUSTA
SUÐURLANDS EHF

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í
greinargerð.

Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands ehf sem er
að hefja 25. starfsárið er til sölu. Helstu viðskiptavinir
eru staðsettir á Selfossi og nágrenni.

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu
Til leigu er 197 ferm. skrifstofuhúsnæði við ofanverðan
Bíldshöfða. Húsnæðið skiptist í opið rými og móttöku, auk
fjögurra stórra skrifstofuherbergja, sem hvert um sig rúmar
2-3 vinnustöðvar. Sameiginlegar snyrtingar eru á hæðinni.
Vsk. innheimtist ekki af leigunni og hentar húsnæðið því vel
aðilum sem eru í vsk. lausri starfsemi.
Beiðni um frekari upplýsingar sendist í tölvupósti til
dogdleiga@gmail.com.

Kynningarfundur verður haldinn í
Flataskóla þriðjudaginn 30. maí
2017 klukkan 17:15.

- Rótgróið fyrirtæki með mikið af föstum samningum
- Góð afkoma, möguleiki á eignaskiptum
- Hægt að semja um greiðslur
- Góður tími framundan
- Hægt er að lækka verð með því að taka út eignir
- Yfirtaka á lánum möguleg
- Hentar vel með snjómokstri

Þar verður tillagan kynnt og fyrirspurnum
svarað.
Tillagan er aðgengileg á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is og í þjónustuveri
Garðabæjar Garðatorgi 7 frá 8. maí til og
með 19. júní 2017. Á sama tíma verður
tillagan aðgengileg hjá Skipulagsstofnun
bæði í sýningarrými að Borgartúni 7b og á
vefsíðunni www.skipulag.is.

Allar frekari upplýsingar veitir :
Óskar Thorberg Traustason
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær
Sími 659-2555
Netfang : oskar@fasteignasalan.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillöguna. Frestur til þess að skila inn
athugasemdum rennur út mánudaginn 19.
júní 2017.

Starfsmaður óskast
Leigutekjur vantar hörkuduglegan
og hressan einstakling.

GRINDAVÍKURBÆR

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera
athugasemdir við tillöguna innan tilskilins
frests teljast samþykkir henni.

Starfið er fjölbreytt og felur í sér samskipti við ferðamenn,
skipulagningu dagsverka, þrif og önnur tilfallandi störf.
Til að byrja með er um að ræða 30% - 50% starf.
Sveigjanlegur vinnutími, hentar vel með skóla.
Tekið verður við umsóknum til 15. maí.
Umsóknir sendist, með ferilskrá á leigutekjur@leigutekjur.is

GRINDAVÍKURBÆR

Auglýsing um skipulagsmál
í Grindavík

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar.

Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti þann 28. febrúar og
28. mars 2017 og að endurauglýsa skipulagstillögur vegna
miðbæjar Grindavíkur. Tillögurnar voru auglýstar á árunum
2012-2013 en voru ekki samþykktar.

Kirkjuvörður /
húsvörður
Óskum eftir að ráða kirkjuvörð/húsvörð við Akureyrarkirkju.
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf á móti núverandi
kirkjuverði.
Krafa er gerð um hæfni í mannlegum samskiptum,
snyrtimennsku og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Starfið veitist frá 1. júlí 2017, eða eftir nánarar samkomulagi.
Nánari upplýsingar í síma 462-7700 milli kl. 9.00 og 13.00
virka daga.
Umsóknir ásamt ferilskrá og upplýsingum um meðmælendur
sendist til Akureyrarkirkju, pósthólf 442, 602 Akureyri, merkt
„Kirkjuvörður“.
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2017.
Sóknarnefnd Akureyrarkirkju.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslag nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkurbæjar 2010- 2030 ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga
um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Samhliða er auglýst
tillaga að breytingu á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrsla skv. 7. gr. laga um
umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
Megininntak skipulagstillagnanna er að skapa umgjörð um
lifandi miðbæ í Grindavík með blandaðri starfsemi: verslunar, þjónustu og íbúða. Lögð er áhersla á að uppbygging
falli vel að því byggðamynstri sem fyrir er. Einnig er lögð
áhersla á að auka umferðaröryggi í miðbænum, draga úr
umferðarhraða og gera gangandi og hjólandi vegfarendum
hærra undir höfði. Gerðar eru breytingar á gatnamótum
Víkurbrautar og Ránargötu þannig að umferðinni sé beint
niður að höfn.
Skipulagssvæðið er um 4,6 ha að stærð, nær frá Gerðavöllum í norðri og niður fyrir lóð Víkurbrautar 56 í suðri.
Í austri nær svæði yfir lóð kirkjunnar og fylgir svo
Stamphólsvegi að Gerðavöllum. Í vestri markar Víkurbrautin svæðið, lóð Víkurbrautar 31 er hluti af deiliskipulagssvæðinu. Innan þess svæðis er í gildi deiliskipulag fyrir
Festi og mun það skipulag falla úr gildi.

Læknamóttökuritari

Tillögurnar hafa tekið breytingum síðan þær voru auglýstar
á árunum 2012 og 2013 og eru hagsmunaaðilar hvattir til að
kynna sér tillögurnar og gera athugasemdir á ný. Skipulagslýsing fyrir tillögurnar var auglýst 14. nóvember 2011.

59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls.
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður,
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörsog/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga
eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á starfsumsokn@gmail.com

Tillögurnar ásamt umhverfisskýrslum liggja frammi á
bæjarskrifstofu Grindavíkur að Víkurbraut 62 í Grindavík,
virka daga kl: 9:30-15:00, frá og með 8 maí til og með
26 júní 2017. Einnig má nálgast tillögurnar á heimasíðu
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is. Þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta eru hvattir til að kynna sér tillögurnar
ásamt umhverfisskýrslum. Ábendingar og athugasemdum
við tillögurnar skal skila skriflega til Ármanns Halldórssonar
sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs annað hvort á
bæjarskrifstofu Grindavíkur, Víkurbraut 62 eða á netfangið:
armann@grindavik.is.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
óskar eftir tilboðum í verkið:

Endurnýjun á gervigrasi
Helstu verkþættir eru:
•
•
•

Útvegun og fullnaðarfrágangur gervigrass með nýju
fjaðurlagi (púða) á battavöll við Lágafellsskóla
Útvegun og fullnaðarfrágangur gervigrass á æfingaog kepnisvöll við Varmá.
Rif og förgun á núverandi yfirborði vallanna tveggja
auk fjaðurlags undir battavelli við Lágafellsskóla.

Helstu magntölur eru:
Gervigras með nýju fjaðurlagi og rif og förgun á
núverandi yfirborði og fjaðurlagi:
Battavöllur við Lágafellsskóla, flatarmál: 600 m²
Gervigras ofan á núverandi fjaðurlag: Æfinga- og
keppnisvöllur við Varmá, flatarmál: 72.1x109m 7.860 m²
Verkið skiptist í tvo áfanga:
Æfinga- og keppnisvöllur við Varmá, 20. ágúst 2017
Battavöllur við Lágafellsskóla, 31. ágúst 2017
Heildarverki skal að fullu lokið eigi síðar en 31. ágúst 2017
Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu á skrifstofu VSÓ, Borgartúni 20 eða rafrænt á netfanginu vaa@vso.is frá og með
klukkan 12:00 á mánudeginum 8. maí 2017. Tilboðum skal
skilað í afgreiðslu á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti
2, 2. hæð eigi síðar en þriðjudaginn 23. Maí klukkan 11:00 og
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Lögfræðingur /
lögg. fasteignasali

661 7788

Heilindi - Dugnaður - Árangur

Benedikt
Ólafsson

Sölufulltrúi.
Nemi í löggildingu á
sölu fasteigna.
Sími 512 4900

100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

OP

IÐ

HOLTÁS 9 – 210 GBÆ.

HÚ

S

Opið hús mánudaginn kl 17:30 til 18.00

• Einstaklega glæsilegt 273,1 fm. einbýlishús
þar af 39,3 fm. innbyggður bílskúr.
• Ásamt sirka 12 fm. óskráðum sólskála hjá FMR.
sem gerir eignina sirka 285 fm.
• Húsið er byggt á þremur pöllum.
• Mjög vandað einbýlishús fyrir neðan götu í litlum botnlanga.

Hafðu samband

BENEDIKT ÓLAFSSON

Verð 124,6 millj.

Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

304 óseld

210 óseld

301 óseld
201 óseld
101 óseld

204 óseld
104 óseld

110 óseld

LANDMARK KYNNIR:

GERPLUSTRÆTI 6-12 Í HELGAFELLSLANDI

GLÆSILEGT 30 ÍBÚÐA FJÖLBÝLISHÚS MEÐ TVEIMUR LYFTUM. STÓRBROTIÐ ÚTSÝNI
4ra herb. Stærð ca. 116 fm. Stæði í bílgeymslu. Verð frá 47,2 mill.
5 herb. Stærð ca. 134 fm. Stæði í bílgeymslu. Verð frá 53,9 mill.
Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf.
Innréttingar HTH.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar án gólfefna, í baðherbergi /
þvottahús eru flísar.

Hönnuður er Kristinn Ragnarsson.
Eldhústæki frá AEG.
ATH. möguleiki er á gólfefnum ef fólk vill.
ENGU TIL SPARAÐ.
Benedikt
Ólafsson

Sölufulltrúi.
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

s. 661 7788

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

Landmark leiðir þig heim!

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

Sími 512 4900
landmark.is
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði
sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja
að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Lögfræðingur /
Lögg. fasteignasali.

s. 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi.

Jóhanna
Gustavsdóttir
Sölufulltrúi.

s. 698 9470

s. 897 6717
Hafið samband, við erum ávallt við símann.

Kristján Baldursson

VIÐ ERUM
TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Hákon Guðmundsson

Aðstoðarmaður
Sölustjóri. Viðskiptafr., fasteignasala.
lögg. fasteigna-,
S: 861-9240
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Arnarsmári 22, 201 Kópavogur
S

Ú
ÐH

I

OP

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
hdl. Sölufulltrúi.
fasteignasala
Er í námi til löggildingar S: 869-4879
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

H
PIÐ

O

Vel staðsett 5 herb. 93 fm íbúð í
fallegu húsi með sérinngang.
Stutt er í alla þjónustu, skóla og
leikskóla
Verð: 42,9 millj.

Bjarnarstígur 9, 101 REYKJAVÍK
I

OP

Garðar Kjartansson

hdl., löggiltur fasteigna-, Aðstoðarmaður
fyrirtækja- og skipasali. fasteignasala
S: 822-5124
S: 853-9779

Opið hús þriðjudaginn 9.maí
kl. 17:30 - 18:00

ÚS

Opið hús miðvikudaginn
10.maí kl. 17:30 - 18:00

Verð: 47,9 millj.

S

Gylfi Jens Gylfason

Sogavegur 172, 108 Reykjavík

Björt og falleg 4 herb. 110 fm
íbúð miðsvæðis í Kópavogi.
Tilvalin eign fyrir barnafólk.

Ú
ÐH

Bára Daníelsdóttir

Skrifstofustjóri
S: 693-1837
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Drápuhlíð 15, 105 Reykjavík.

Opið hús þriðjudaginn 9. maí
kl. 17:30-18:00

Opið hús fimmtudaginn 11.
maí kl. 17:30-18:00

ÚS

H
PIÐ

O

Björt og snyrtileg 38,6 fm.
tveggja herbergja íbúð á 2. hæð
við Bjarnarstíg í vel viðhöldnu
litlu fjölbýli. Inngangur í íbúð er
garðmegin. Góð eign í miðbæ
Reykjavíkur.

Rúmgóð 4ra herbergja sérhæð
á besta stað í hlíðunum með
vel hirtum garði. Sameiginlegt
þvottahús í snyrtilegri sameign
en þar eru einnig þrjár geymslur
sem tilheyra íbúðinni.

Verð: 27,9 millj.

Verð 49.9 millj.

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

Einstök jörð til sölu. Vorum að fá til
sölumeðferðar mjög stóra jörð við hliðin á
Geysi í Haukadal. Um er að ræða landmikla
náttúruperlu sem er áætluð um 1.200 ha. að
stærð, þar af láglendi um 400 ha. Jörðin er
mjög vel fallin til útivistar og ferðamennsku.

STAKFELL KYNNIR TIL SÖLU:

NEÐRI DALUR Í BISKUPSTUNGUM
EINSTÖK NÁTTÚRUPERLA

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM: 820 2399
thorlakur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Bærinn stendur undir hlíðum Bjarnarfells, sem er vaxið
birki upp í miðjar hlíðar. Láglendið er að hluta til ræktuð
tún og er allt vel gróið. Vellirnir bak við Bjarnarfell eru
vaxnir lággróðri.
Til staðar er nokkurt magn af nýtanlegu heitu vatni á
jörðinni og þær prófanir sem gerðar hafa verið, gefa
vísbendingu um talsvert meira magn af heitu vatni í
jörðu. Einnig er á jörðinni góð kaldavatnslind. Jörðinni
er í alfaraleið, við hliðin á Geysissvæðinu. Hér er á
ferðinni einstakt tækifæri til að eignast jörð sem býður
upp á óþrjótandi möguleika til uppbyggingar í útivist og
ferðamennsku.

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
GSM: 660 4777
bodvar@stakfell.is

EINAR S.
VALDIMARSSON

M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314
einar@stakfell.is

LIND Fasteignasala kynnir:

Klapparstíg 29

Einstök fasteign til leigu í sögufrægu húsi

Útlit vestur (framhlið).

Útlit austur (bakhlið).

Frábær staðsetning!
Mikil uppbygging á svæðinu.
Grunnmynd 1.hæð og kjallari.

Húsnæðið er 237,9 fm.
á jarðhæð, mjög fallegir
gluggar og fallegur arkitektúr.
Hægt að hafa skipulag eftir
eigin höfði, mikið af léttum
veggjum.
Húsnæðið er laust til
afhendingar strax.

1.hæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008

hannes@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

kjallari

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

7. maí 16:00 – 16:30

6. maí 14:00 – 16:00

Engihjalli 9

Vallárvegur 8

200 KÓPAVOGUR

801 SELFOSS

STÆRÐ: 90 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Góð þriggja herbergja íbúð miðsvæðis í
Kópavogi. Rúmgóð stofa, tvö góð herbergi,
tvennar svalir, endurnýjað baðherbergi,gott
eldhús.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

101 REYKJAVÍK
SUMARHÚS

HERB:

3

STÆRÐ: 87 fm

Fallegur bústaður á virkilega góðum og grónum
stað í landi Brekku í Brekkuskógi, 10 mín frá
Laugarvatni.

35.700.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 45,5 fm

Vatnsstígur 3

Heyrumst

Heyrumst

14.900.000

Ólafur 822 8283

2

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

9. maí 18:00 – 18:30

Kambasel 54

8. maí 18:00 – 18:30

Roðasalir 20

109 REYKJAVÍK

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

2

Fallega tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
með sérafgirtum garði og litlum útiskúr. Eldhúsinnrétting nýlega endurnýjuð.
Heyrumst

Magnús 699 2010

STÆRÐ: 306 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Fallegt hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr
meðð útsýni yfir golfvöll GKG. Húsið er skráð
248,8 fm í þjóðskrá Íslands ásamt 2ja herb íbúð
með sérinngagngi í óskráðu rými ca 57-59 fm.

33.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

HERB:

TILBOÐ

Albert 821 0626

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 73,5 fm

FJÖLBÝLI

Rúmgóð og björt íbúð við Laugaveg í þessu
sjarmerandi húsi. Góðar svalir til vesturs. Eldhús
með góðum tækjum. Baðherbergið með stórri
sturtu og aðstöðu fyrir þvottavél.

Heyrumst

89.900.000

Magnús 699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

8. maí 18:00 – 18:30

Holtagerði 48

Mýrargata 26

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 154 fm

HÆÐ

101 REYKJAVÍK
HERB:

5

Mjög falleg hæð með sérinngangi ásamt
bílskúr. Eignin er að mestu endurnýjuð.
Innréttingar gólfefni, tæki, eldhús
baðherbergi ásamt skolpi rafmagni o.fl
endurnýjað. Þrjú svefnherbergi (voru
fjögur), búið að breyta einu svefnherbergi í sjónvarpsstofu, auðvelt að
breyta aftur. Rúmgott eldhús með hvítri
innréttingu, fallegt flísalag baðherbergi
með hornbaðkari og sturtu ásamt fallegri
hvítri innréttingu með miklu skápaplássi.
23 fm bílskúr ásamt stóru bílaplani.

Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

58.900.000

STÆRÐ: 227 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Algjörlega einstök fimm herbergja íbúð í
skemmtilegu húsi byggðu árið 2014 við
Mýrargötu 26.
Tæplega sex metra lofthæð, stórir og miklir
gluggar, sjónsteypa að mestu í veggjum og
lofti, gólf flotuð, mjög góð hljóðvist.
Öll rými rúmgóð, tvö baðherbergi, vandaðar
innréttingar og tæki. íbúðin er á á tveimur
hæðum (2 inngangar) ásamt bílskúr og
bílastæði í kjallara.
Mýrargata 26 er staðsett í framtíðarbryggjuhverfi Reykjavíkur en þar er framundan
uppbygging á sennilega einu eftirsóttasta
byggingarsvæði landsins. Íbúðin er rétt hjá
fjölbreyttri verslun, þjónustu og veitingastöðum
í léttu göngufæri frá miðbænum.

Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

120.000.000

Höfuðborgarsvæðið

Barmahlíð 27
105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 89 fm

Lind fasteignasala kynnir: Ísbúð með mikla
vaxtamöguleika til sölu. Ísbúðin er staðsett á
fjölförnum stað á höfuðborgarsvæðinu. Góð,
vaxandi velta.
Heyrumst

OPIÐ HÚS

Heyrumst

TILBOÐ

Gunnar 699 3702

Hannes 699 5009

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

Lómasalir 4

Rauðalækur 49

STÆRÐ: 106,7 fm

Heyrumst

Gunnar 699 3702

HERB:

3

39.900.000

STÆRÐ: 64 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð í
þríbýlishúsi með sérinngangi við Rauðalæk 49.

Heyrumst

47.400.000

Hannes 699 5008

31.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

Lómasalir 2

Melur I - II og Skinnar

7. maí 14:00 – 14:30

851 HELLA

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 121,8 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: Ca. 160 ha

4

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

51.900.000

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

9. maí 18:30 – 19:00

7. maí 18:00 – 18:30

Vesturás 60

Öldugata 29

110 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

6

STÆRÐ: 43,7 fm

Glæsilegt og vandað 256 fm einbýlishús við
Vesturás 60 í Árbænum.

Heyrumst

FJÖLBÝLI

HERB: 2-3

2-3ja herbergja risíbúð í fallegu húsi á Öldugötu. Skráðir fermetrar í séreign eru 43,7
en gólfflötur er meiri þar sem nokkur rými eru
undir súð.
Heyrumst

77.900.000

Gunnar 699 3702

Venni 699 7372

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

32.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

7. maí 15:00 – 15:30

Fjarðarás 11

7. maí 17:00 – 17:30

Suðurgata 13

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 277,4 fm

35.000.000

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

STÆRÐ: 255,9 fm

LAND

Land í Þykkvabæ og Ásahreppi, þar af er ein
jörðin skráð lögbýli.Ýmis skipti koma til greina.

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
endaíbúð ásamt bílastæði í bílakjallara. Fallegt
útsýni er til fjalla og yfir golfvöll Kópavogs/
Garðabæjar

OPIÐ HÚS

3

105 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð ásamt bílastæði í bílakjallara.
Sérgarður sem hægt er að girða af.

OPIÐ HÚS

HERB:

7. maí 16:00 – 16:30

201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Falleg og vel skipulagða íbúð í þríbýlishúsi.
Eignin er talsvert endurnýjuð, baðherbergi, rafmagnstafla og skólp endurnýjað. Nýlegt parket.
Þak málað sumar 2016.

101 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

8

Mjög fallegt og vel skipulagt 7-8 herbergja
einbýlishús við Fjarðarás 11 í Árbænum.

Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

88.000.000

STÆRÐ: 91,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Björt og falleg íbúð á 1. hæð í hjarta miðbæjarins. Íbúðin er skráð 91,5 fm. en henni fylgja 2
geymslur í kjallara sem virðast ekki vera skráðar
inn í fm fjölda íbúðarinnar en eru skráðir sem
séreign.
Heyrumst

Venni 699 7372
Löggiltur fasteignasali

47.900.000

30 ATVINNUAUGLÝSINGAR

6 . M A Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

LIND Fasteignasala kynnir:

Einstakt og
uppgert 350 fm.
einbýlishús í
hlíðunum
Mjög vandað og vel uppgert einbýlishús
með fallegum afgirtum garði ásamt stórum
bílskúr.
Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki,
fallegar hurðir og loftlistar.
Sjö herbergja hús, þrjú baðherbergi.

STÆRÐ: 350 FM

EINBÝLI

HERB: 7

105 RVK

Allar nánari upplýsingar veitir:

Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali

Ísak

Jón Óli

isak@tingholt.is

jonoli@tingholt.is

Sölustjóri
gsm 822 5588

Lögg. fasteignasali
gsm 777 6661

Kambasel 55 Reykjavík
Opið hús: Kambarsel
55 Reykjavík. Eignin
verður sýnd SunnudagÐ
I
inn 7. maí, milli kl. 16:00
OP
og kl. 16:30.
Stórglæsilegt 223,9 fm
raðhús á einstökum
stað í Seljahverfinu.
Eignin er á þremur
hæðum með þremur
svefnherbergjum, stofu og tveimur baðherbergjum. Eignin er
með rúmgóðum bílskúr. Ásamt auka tveggja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngang. Verð 69,9 m

S
HÚ

Víðimelur 50 Reykjavík
Opið hús: Víðimelur
50 Reykjavík. Eignin
H
verður sýnd SunnudagÐ
I
inn 7. maí, milli kl.14 00
OP
og kl. 14:30.
Sjarmerandi 88,8 fm 3ja
herbergja íbúð á 1. hæð
við Víðimel í Reykjavík.
Forstofa /hol, tvö svefnherbergi, eldhús, stofa/
borðstofa með útgengi
út á suður svalir og baðherbergi. Verð 43.6 m

ÚS

Kríuhólar 6. Reykjavík
Opið hús: Kríuhólar 6.
Reykjavík, Íbúð merkt:
H
03 02 01. Eignin verður
Ð
I
sýnd þriðjudaginn 9.
OP
maí, milli kl. 17:30 og
kl. 18:00.
Í sölu rúmgóð 111,6
fm fimm herbergja
íbúð á annari hæð á
þessum eftirsótta stað í
Breiðholti, fjögur, svefnherbergi. Eigandi skoðar að taka minni íbúð upp í Breiðholti.
Verð 32m.

ÚS

Bæjarlind 14 | 201 Kópavogur | 512 3600 | tingholt.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008

hannes@fastlind.is

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

500fm Atvinnu-, þjónustu-,
lagerhúsnæði til leigu á Akranesi

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Sérfræðingar í
ráðningum
BAULAN – BORGARFIRÐI
Höfum fengið í einkasölu veitingaskálann Bauluna í Borgarfirði,
rekstur og fasteign. Um er að ræða áhugavert tækifæri í fallegu
umhverfi í sístækkandi ferðaþjónustu. Er staðsett við þjóðveg 1
í Norðurárdal, miðsvæðis í Borgarfirði. Eignirnar samanstanda
af fasteign sem er 406 fm og stendur á 2 hektara eignarlandi. Þjónustan samanstendur af sölu eldsneytis, veitingasölu,
smásöluverslun við ferðamenn og sumarhúsbyggð. Ýmsir möguleikar í stöðunni til stækkunar og breytinga.
Upplýsingar um eignina veita Bárður H Tryggvason í 896 5221
eða á bardur@450.is og Erlendur@450.is lögg.
Fasteignasali í s-450 0000.

Um er að ræða húsnæði í þjónustukjarna,
aðeins eru tæpir 200M í flutningaþjónustu
(Landflutningar,Eimskip,Póstinn).

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Húsnæði hendar mjög undir lager 6m lofthæð er
í hálfu húsinu og steypt milliloft.
Það kemur til greina að breyta húsnæðinu t.d
bæta við hurðum.

FAST

Hentar vel fyrir vsk-lausan rekstur, hægt að
leigja með vsk.
Leiguverð samkomulag.
Upplýsingar í síma 662 3117, Valmundur

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Glitvangur 19
220 Hafnarfjörður
Einbýli á einni hæð

Stærð: 181,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Fasteignamat: 46.250.000
Bílskúr: Já

Fjörður

108 Reykjavík
Frábær staðsettning

Opið
Hús

sunnudaginn 7 mai 14:00 til 14:30

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
894 2353

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
894 2353

sein@remax.is

sein@remax.is

Sunndaginn 7 mai 15:00 til 15:30

Verð: 62.900.000
Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð

Fjörður

Opið
Hús

RE/MAX Fjörður kynnir: Fallegt einbýlishús staðsett í enda götunar á góðum og skjólsælum stað við
Glitvang 19 í Norðurbænum í Hafnarfirði. Eignin er á einni hæð, skráð 181,8 fm og þar af bílskúr
skráður 33 fm.Stór og falleg suður viðarverönd með skjólveggjum og heitum potti,gróinn og fallegur
garður.
Eign sem er hægt að mæla með sem býður upp á ýmsa mögleika, falleg og vel skipulögð á góðum stað
í Norðurbænum. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg fasteignasali í síma 861-9300

Vallakór 2

Stærð: 251,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980
Fasteignamat: 51.400.000

Blésugróf 10

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014
Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 69.900.000

Remax Fjörður kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum við Blésugróf 10 skráð samkvæmt FMR 251,8
fm2. Efri hæðin er skráð 126,6 fm og neðrihæð skráð sem geymsla 125,2 fm en breytt hefur verið í 3ja
herbergja íbúð sem hefur verið í útleigu.Garðurinn er gróin og nýlega hellulagður sem og nýtt hellulagt
bílaplan. Þetta er virkilega velstaðsett eign með mikla möguleika. Allar nánari uppls gefur Páll
Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða Sigrún Einarsdóttir í síma
8942353

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Senter

Senter

Óskað er eftir tilboðum í þrjár
eignir í Reykjahlíð við Mývatn

Nánari upplýsingar á www.remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 8996753

Verð: 52.900.000

Um er að ræða fallega og rúmgóða 4ja herbergja íbúð með stórum svölum (ca.25fm). Eigninni fylgir
stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi,
baðherbergi, barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá
Brúnás. Íbúðin er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar eru flísar á
gólfi.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 8996753

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Reykjahlíð/verslun
Skútustaðahreppur

arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Laxatunga 18
270 Mosfellsbær
Vönduð eign á góðum stað

Stærð: 244,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2013
Fasteignamat: 53.400.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Reykjahlíð/Helgavogur
Skútustaðahreppur
Guðný Maríanna
Sölufulltrúi
899 5447
gudny@remax.is

Laugardag 6. maí kl 15:00-15:30

Verð: 82.900.000

RE/MAX Senter kynnir glæsilega fullbúna eign þar sem vandað hefur verið til verka. Vandaðar
innréttingar og tæki, 25 fm dekur baðherbergi, hiti í gólfum og innfeld lýsing. Eignin skiptist í efri og
neðri hæð og bílskúr. Lóð er fullfrágengin með timbur veröndum báðu megin við húsið, grasflöt og
snjóbræðsla í bílaplani.
***Eign sem vert er að skoða***

vigdis@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Grænahlíð 5
105 Reykjavík
Flott hæð á eftirsóttum stað

Reykjahlíð/Kringla
Skútustaðahreppur

Vigdís
Lögg. fasteignasali
414-4700

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Fasteignamat: 4.240.000

Jakasel 6
Senter

109 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!!

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. MAÍ KL 16:00-16:30

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu:
Falleg og vel skipulögð fimm herbergja 115 fm íbúð með stórum suður-svölum og vestur-svölum á efstu hæð í
fjórbýli. Um er að ræða mjög flotta eign í fallegu húsi með þremur svefnherbergjum á eftirsóttum stað í
Hlíðunum. Mögulegt er að útbúa fjórða herbergið í borðstofu. Snyrtileg sameign með sameiginlegum garði.
Eldhús er með hvítri innréttingu og góðum tækjum, baðherbergi er ný yfirfarið og lítur mjög vel út.

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968
Fasteignamat: 53.300.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Verð: 57.900.000

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi
661-6056
gulli@remax.is

Vigdís
Lögg. fasteignasali
414-4700
vigdis@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Opið hús á mánd. 8 maí kl. 18.00 - 18.30

Fallegt og vel viðhaldið einbýli á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða staðsteypt hús við Jakasel 6, eignin
telur alls 211,8fm á tveimur hæðum. Neðri hæð: forstofa, innaf forstofunni er rúmgott barnaherbergi. Parket
lagt hol, inn af holinu er gesta salerni með flísum á gólfi. Stofan og borstofan er björt og rúmgóð, parket á
gólfum, úr stofunni er útgengi út í garð. Eldhúsið er með borðkrók. Innaf eldhúsinu er þvottahús. Efri hæðin
skiptist í: Sjónvarpshol þar sem möguleiki er að bæta við herbergi. Baðherbergi með baðkari, sturtu,
upphengdu salerni. Hjónaherbergi með góðum fataskáp, parket á gólfi og útgengi út á snyrtilegar svalir með
fallegu útsýni. 3 barnaherbergi, fataskápur í tveimur herbergjum. Parket á gólfum. Geymslu loft er yfir hluta af
efri hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður og telur alls 40fm. Í bílskúrnum er geymslu milliloft. Góðir gluggar eru á
bílskúrnum og bílskúrshurðin er með rafmagns opnun.
Að utan hefur eignin fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Garðurinn er snyrtilegur með timburverönd í bland
við grasblett og annan gróður. Bílaplan er með snjóbræðslu.

Verð: 79.000.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

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

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Leifsgata 7

101 Reykjavík

Íbúð

2 herb.

34.900.000

48 fm

Falleg íbúð í 101 RVK

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð
Héðinn fasteignasali

848 4806

sun. 7. maí kl 16:00-16:30

Daltún 10

Kópavogur

Einbýli

6 herb.

89.900.000
Opið hús

Þórsgata 10
Íbúð

6-7 herbergi

220 fm

Brandur fasteignasali

897 1401

Íbúð

2 herbergi

42.900.000

101 Reykjavík
92.9 fm

Selst með húsgögnum

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

897 5930

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Vandað hús með auka íbúð

Héðinn fasteignasali

848 4806

Hæð

5 herbergi

69.500.000

142,5 fm

37.500.000

105.000.000

6 herbergi

98.500.000

Brandur fasteignasali

Opið hús

897 1401

lau. 6. maí kl. 14.00-14.30

Einbýli

897 1401

Glæsilegt eign

Brandur fasteignasali

Laus strax

Brandur fasteignasali

Skipholt 7 - Laus 15. Júní

277,2 fm

Auka íbúð- Hesthús – Stór lóð

Bollagarðar 79

Mikið endunýjuð – aukinn lofthæð

2 herbergi

6-7 herbergi

203 Kópavogur

101 Reykjavík

mið. 8. maí kl 17.30-18.00

Íbúð

Einbýli

Opið hús

lau. 6.maí kl. 13.00-13.30

Hringbraut 48

Opið hús

mið. 10. maí kl 17:30 - 18:00

Þórsgata 17 - íbúð 102

Opið hús

Auka íbúð

Glæsilegt eign

Verð tilboð
Opið hús

101 Reykjavík

277,7 fm

Eitt vandaðasta einbýlið í Kópavogi

Brekkuhvarf 11

170 Seltjarnarnes
187,2 fm

Vandað hús

Frábær staðsetning fjölskylduvænt.
897 1401

lau. 6. maí kl. 15.30-16.00

105 Reykjavík
69 fm

Töluvert endurnýjuð

Stæði í lokuðum bakgarði fylgir íbúðinni
Þóra fasteignasali

777 2882

mið. 10. maí kl 17:30 - 18:00

Mántún 9 - íbúðir
Þórsgata 17 - íbúð 101
Íbúð

37.900.000

2 herbergi

74.8 fm

101 Reykjavík

Engjaþing 23

Selst með húsgögnum

Íbúð

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

897 5930

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

65.900.000

203 Kópavogur
4 herbergi 178 fm

Fjölbýlishús

Sérinngangur

Fallget út sýni og stór bílskúr
Héðinn fasteignasali

848 4806

Reykjavík

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

Verð frá 56m

3 herbergi

130-140 fm

Laus strax

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð
Brandur fasteignasali

897 1401

