Atvinnuauglýsingar

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

Flóahreppur

Skólastjóri
Flóahreppur óskar eftir að ráða skólastjóra grunnskólans Flóaskóla. Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga
með metnað og einlægan áhuga á skólastarfi.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.
Fagleg forysta skólans.
Ábyrgð á framþróun í skólastarfi.
Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og
skólasamfélagsins í heild.

Menntunar- og hæfniskröfur
Leyfisbréf til kennslu í grunnskóla.
Viðbótarmenntun í stjórnun æskileg.
Kennslureynsla á grunnskólastigi.
Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði.
Skipulagshæfni, góð yfirsýn og styrkur til ákvarðana.
Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi er æskileg.

29. maí 2017

•
•
•
•

capacent.is/s/5029

•
•
•
•
•
•

Flóaskóli var stofnaður
haustið 2004 eftir sameiningu
Gaulverjabæjarskóla,
Villingaholtsskóla og
Þingborgarskóla. Flóaskóli
þjónar nemendum í 1.-10.
bekk og eru nemendur 100
talsins. Áhersla er lögð á
nemendamiðað nám og að
hver og einn einstaklingur fái
að njóta sín á eigin forsendum.
List og verkgreinar og önnur
skapandi vinna er stór hluti
af skólastarfinu. Nánari
upplýsingar er að finna á
heimsíðu skólans: http://www.
floaskoli.is/.

Capacent — leiðir til árangurs

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
KRAFTMIKLU FÓLKI TIL STARFA
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna.
Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Meiraprófsbílstjórar - sumarstörf
Pósturinn óskar eftir meiraprófsbílstjórum í sumarstörf á höfuðborgarsvæðinu. Óskað er eftir jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustulund,
góða hæfni í mannlegum samskiptum og samvinnuhæfileika. Skilyrði fyrir störfin eru stundvísi og áreiðanleiki.

Bílstjórar á höfuðborgarsvæðinu
Um er að ræða fjölbreytt störf á dreifingu pósts og annarra þjónustuvara sem
Pósturinn annast. Í boði bæði dag- og vaktavinnu.

Hæfniskröfur
Meiraprófsréttindi, C.
Réttindi til að draga eftirvagn, CE, er kostur.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Nánari upplýsingar veitir Jón Ólafur Gestsson, deildarstjóri flutningamála, í síma 580 1284 eða í netfanginu jong@postur.is

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu
kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé
lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Umsóknarfrestur:
31. maí 2017

Umsóknir:
umsokn.postur.is
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Spennandi starf

Félagsmálastjóri
Norðurþing óskar eftir öflugum aðila í starf félagsmálastjóra hjá sveitarfélaginu. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með
félagslegri þjónustu Norðurþings, en sveitarfélagið sinnir einnig félagsþjónustu við fimm nágrannasveitarfélög á grunni sérstaks
þjónustusamnings. Undir þjónustuna fellur barnavernd, félagsþjónusta, jafnréttis- og öldrunarmál auk málefna fatlaðra.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

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

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í félagsráðgjöf eða annað háskólapróf sem
nýtist í starfi skilyrði, framhaldsmenntun sem nýtist kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri kostur.
Reynsla af áætlanagerð og stefnumótun kostur.
Þekking á lögum og reglugerðum er varða starfsemina kostur.
Þekking og reynsla af félagsþjónustu sveitarfélaga er kostur.
Þekking og reynsla á starfsumhverfi opinberrar
stjórnsýslu kostur.
Góðir forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Góð þekking og færni í tölvunotkun.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

29. maí

•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/4829

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Norðurþing varð
til árið 2006 við sameiningu
fjögurra sveitarfélaga.
Þéttbýliskjarnarnir í
sveitarfélaginu eru Húsavík,
Kópasker og Raufarhöfn. Í
ársbyrjun 2015 voru íbúar
Norðurþings 2826 talsins.
Konur jafnt sem karlar eru hvött
til að sækja um starfið

MERKI KSÍ - NOTKUNARLEIÐBEININGAR
THE FA OF ICELAND - LOGO GUIDE

Knattspyrnusamband Íslands

Fjármálastjóri
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. Um er að ræða áhugavert starf fyrir hvern
þann sem hefur áhuga á að vinna í öflugu samstarfi með fólki sem vinnur að ástríðu við uppbyggingu á knattspyrnu á
Íslandi.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Umsjón með fjármálum, reikningshaldi, uppgjörum og
fjárreiðum.
Gerð fjárhagsáætlana.
Gerð mánaðaruppgjöra, uppgjöra verkefna og landsleikja.
Umsjón með innheimtumálum.
Ábyrgð og umsjón með launaútreikningi og
launagreiðslum.
Undirbúningur bókhalds til endurskoðanda.
Gerð fjárhagsupplýsinga og umsókna til erlendra
sambanda vegna styrkja.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framhaldsmenntun kostur.
Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
Mjög góð þekking og reynsla af Navision bókhaldskerfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Afar góð greiningarhæfni og færni til að halda utan um
töluleg gögn og miðlun upplýsinga.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

21. maí 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/5033

•
•
•
•
•
•
•

Knattspyrnusamband Íslands
(KSÍ) var stofnað árið 1947 og er
Merkið má aðeins nota í þeim litum sem hér eru
héraðssambanda
og
tilgreindir, og ásamband
hvítum grunni.Sé merkið
notað á
lituðum grunni skulu hvítar línur sjást umhverfis
merkið.
íþróttabandalaga þeirra félaga
Lögun merkisins eða litum má ekki breyta á nokkurn
hátt.
innan ÍSÍ, sem iðka og keppa í
The logo may only be used as shown. When used on a
coloured background
a white line must be visible.
knattspyrnu.
Skv. lögum KSÍ er
The aspects of the logo and/or appearance may not be
altared.
hlutverk sambandsins m.a. að
vinna að eflingu knattspyrnu
í landin og sjá til þess að
knattspyrnulögum og reglum
KSÍ sé fylgt. Knattspyrna er
fjölmennasta íþróttagreinin
á Íslandi með vel yfir 20.000
skráða iðkendur og er um
þriðjungur þeirra konur/stúlkur.
Af heildarfjölda skráðra iðkenda
af báðum kynjum eru um
15.000 fimmtán ára eða yngri.
Á skrifstofu KSÍ, sem fer með
daglegan rekstur sambandsins,
starfa í dag 18 starfsmenn í fullu
starfi auk vallarstarfsmanna og
þjálfara.

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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VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna

Sérfræðingur á kjarasviði
VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing á kjarasviði. Leitað er að öflugum og
framsæknum einstaklingi með mikla þjónustulund sem hefur áhuga á kjara- og réttindamálum launafólks.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Vinna að kjaramálum og hagsmunagæslu félagsmanna.
Þjónusta við félagsmenn er varða kjör og réttindi.
Tölvu- og markaðsmál.
Fundar- og nefndarseta.
Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, s.s. grunn í starfsgreinum
félagsins og framhaldsmenntun.
Áhugi og reynsla/þekking af kjaramálum.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
Góð samskipta- og samstarfshæfni.
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Góð enskukunnátta skilyrði og þekking á Norðurlandamáli
er kostur.

21. maí 2017

•
•
•
•
•

capacent.is/s/5013

•
•
•
•
•
•
•

VM Félag vélstjóra og
málmtæknimanna er meðal
stærstu fag- og stéttarfélaga
landsins. VM varð til við
sameiningu Vélstjórafélags
Íslands og Félags
járniðnaðarmanna. Stofnfundur
var haldinn 14. október 2006,
á Grand Hótel í Reykjavík.
Vélstjórafélag Ísland og Félag
járniðnaðarmanna höfðu bæði
starfað um langt skeið. Félag
járniðnaðarmanna var stofnað
árið 1920, en Vélstjórafélagið
árið 1909. Í dag starfa 11 manns
á skrifstofu félagsins.

Capacent — leiðir til árangurs

Forstöðumaður menningarmála
Kópavogsbær óskar eftir að ráða forstöðumann menningarmála bæjarins. Forstöðumaður menningarmála ber ábyrgð á
rekstrarlegum og stjórnunarlegum þáttum á sviði menningarmála í nánu samstarfi við forstöðumenn menningarstofnana.
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri stjórnsýslusviðs. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga og farsæla reynslu af rekstri og
stjórnun, frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

29. maí

Helstu verkefni

• Stefnumótunarvinna og markmiðasetning.
• Samhæfing á starfsemi menningarstofnana.
• Stjórnun menningarviðburða í samstarfi við forstöðumenn.
• Gerð rekstrar- og starfsáætlana.
• Kostnaðareftirlit og eftirfylgni.
• Yfirumsjón með markaðssetningu og kynningarmálum
•

menningarstofnana, menningarmála og
menningarviðburða bæjarins.
Ábyrgðamaður lista- og menningarráðs.

capacent.is/s/5030
Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Rekstur og stjórnun.
• Reynsla af menningartengdri starfsemi.
• Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og/eða reynsla af starfsumhverfi sveitarfélaga
•
•
•
•

Forstöðumaður menningarmála
er í forsvari fyrir stefnumörkun,
þróun og skipulagningu
menningarmála hjá
Kópavogsbæ. Hann fer með
rekstrareftirlit með starfsemi
allra menningarstofnana
bæjarins, þ.e. Tónlistarhúss
Kópavogs – Salarins,
Tónlistarsafns Íslands,
Listasafns Kópavogs –
Gerðarsafns, Náttúrufræðistofu
Kópavogs, Bókasafns Kópavogs
og Héraðsskjalasafns.

kostur.
Leiðtogahæfileikar, þ.m.t. færni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af skipulagningu viðburða og
kynningarmálum æskileg.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.

Capacent — leiðir til árangurs

Við mönnum stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is
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Skrifstofuumsjón/Bókhald - Tilvalið fyrir nýútskrifaðan
Traust og framsækið upplýsingatæknifyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann í
fjölbreytt skrifstofustarf. Leitað er að fjölhæfum og skipulögðum einstaklingi með
samskiptahæfni og góða þekkingu á bókhaldi. Starfið er tilvalið fyrir einstakling
sem er nýútskrifaður, t.d. úr viðskiptafræði.
www.intellecta.is

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Sálfræðingafélag Íslands er fag- og stéttarfélag
sálfræðinga. Félagið var stofnað árið 1954.
Félagar eru rúmlega 600, sálfræðingar og
sálfræðinemar í framhaldsnámi og fer ört
fjölgandi.
Sálfræðingafélagið er eitt aðildarfélaga BHM
og á mikið samstarf við BHM og önnur
aðildarfélög þess.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á
heimasíðu þess www.sal.is

Sálfræðingafélag Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða afar
fjölbreytt og krefjandi starf sem gerir kröfu um frumkvæði og sjálfstæði. Félagið er ört vaxandi
fag- og stéttarfélag sálfræðinga og verkefni framkvæmdastjóra varða bæði fagleg málefni og
kjara- og réttindamál sálfræðinga.
Megin verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð á starfsemi og daglegum rekstri
félagsins
• Náið samstarf við stjórn, fagdeildir og
nefndir félagsins ásamt því að fylgja eftir
ákvörðunum stjórnar
• Samskipti, ráðgjöf og samstarf við
félagsmenn og ýmsa aðila utan félagsins
• Utanumhald og stjórnun margs konar
verkefna, svo sem ráðstefna og funda
• Undirbúningur og gerð kjarasamninga

•
•
•
•
•
•

Meistaragráða í sálfræði, löggilt starfsleyfi er kostur
Þekking á stjórnun og starfi félagasamtaka
Þekking á kjaramálum og kjarasamningagerð
Lipurð í samskiptum, metnaður og úthald
Geta til að vinna í hópi og leiða hópa
Brennandi áhugi á sálfræði og hagsmunamálum
sálfræðinga
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg
• Góð kunnátta, mælt og rituð, í íslensku og ensku.
Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 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.

Tæknimaður í verklegar framkvæmdir
Stúdentagarðar bjóða hentugt og vel staðsett
húsnæði til stúdenta við Háskóla Íslands á
sanngjörnu verði. Leigueiningarnar eru 1.207
talsins og er undirbúningur hafinn að byggingu
330 leigueininga til viðbótar. Íbúafjöldi
Stúdentagarða er um 1.900 manns.
Við hönnun nýbygginga og upptekt á eldra
húsnæði er hugað að vistlegum og skemmilegum
sameiginlegum rýmum svo mannlíf og
félagslíf íbúa geti blómstrað, enda er leiðarljós
fyrirtækisins að auka lífsgæði stúdenta.
Nánari upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins
má finna á www.studentagardar.is

Stúdentagarðar óska eftir að ráða starfsmann sem mun hafa umsjón með nýframkvæmdum
og viðhaldsverkefnum auk verkefnastjórnar stærri verkefna. Um er að ræða fullt starf.
Megin verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirumsjón með eignum Félagsstofnunar
stúdenta, þ.m.t. Stúdentagarða
• Almenn byggingatækniráðgjöf
• Ábyrgð á skipulagningu framkvæmda og stærri
viðhaldsverkefna
• Verkefnastjórn stærri verkefna s.s. gerð kröfu- og
þarfalýsinga, vinna við útboðsgögn, eftirlit verka,
öflun tilboða, áætlanagerð og kostnaðareftirlit
• Samningagerð við efnisbirgja og verktaka
• Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iðnmenntun er nauðsynleg
Háskólamenntun tengd starfi er nauðsynleg
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Þjónustulyndi
Lausnamiðað og jákvætt viðhorf
Góð samskiptahæfni
Skipulagshæfni
Góð tök á íslensku og ensku er skilyrði
Almenn tölvukunnátta, þ.m.t. á Microsoft Office

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 22. 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.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

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

Sérfræðingur í tollafgreiðslu

Sérfræðingur í tollafgreiðslu gegnir mikilvægu hlutverki í starfsemi fyrirtækisins. Hann sér um alla tollafgreiðslu sendinga
hjá Ger Innflutningi og tengdum félögum, ásamt afgreiðslu á tollskýrslum.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Vinna við tollafgreiðslu sendinga.
Tollskýrslugerð og samskipti við tollyfirvöld.
Útleysingar sendinga.
Fylgjast með nýtingu á tollkvótum sem keyptir eru og
notaðir við tollafgreiðslu /stemma af við lok nýtingar.
Skjalavinnsla og frágangur á pósti.
Móttaka á vörum og önnur tilfallandi störf.

Menntunar- og hæfniskröfur
Tollmiðlaranámskeið hjá Tollskóla ríkisins.
Reynsla af vinnu við tollapappíra og sambærileg verkefni.
Góð almenn tölvukunnátta sem og gott vald á ensku.
Þjónustulund og nákvæm vinnubrögð.
Hæfni til þess að vinna sjálfstætt sem og undir álagi.

21. maí
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GER Innflutningur, sem
rekur Betra bak, Dorma og
Húsgangahöllina var stofnað
árið 2010 og byrjaði starfsemi
sína á því að vera með vandaðar
dýnur, rúm, kodda og vörur fyrir
hótel og spítala. í dag bjóðum
við upp á úrval af vörum
sem geta fyllt heilt heimili ,
veitingastað eða hótel.

Capacent — leiðir til árangurs

Stofnað 1953

Lagerstjóri

Optima óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna starfi lagerstjóra. Hann kemur inní sterkan hóp starfsmanna Optima þar
sem fagmennsku og góða þjónustu er höfð leiðarljósi.
Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf hjá traustu fyrirtæki, í síbreytilegu umhverfi þar sem tekist er á við fjölbreytt viðskiptatækifæri.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Dagleg umsjón með lager

• Reynsla af lagerstörfum nauðsynleg

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Góð íslensku og enskukunnátta

• Móttaka og afhending vöru

• Góð tölvukunnátta

• Skráning í tölvukerfi og birgðahald

• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Umhirða lagers

• Þjónustulund, reglusemi og jákvætt
hugarfar

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.
Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, neftfang: radningar@optima.is

Hafnareyri ehf. er 100% dótturfyrirtæki Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum (VSV). Félagið er alhliða þjónustufyrirtæki
við sjávarútveg og rekur frystigeymslu, ísframleiðslu, löndunarþjónustu og þjónustuverkstæði. Velta félagsins á síðasta
ári var 600 milljónir króna og stöðugildi eru um 35. Stærsti viðskiptavinur félagsins er VSV.

Framkvæmdastjóri
Hafnareyri ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að reyndum stjórnanda og
leiðtoga sem hefur áhuga á að stýra fyrirtækinu inn í áframhaldandi uppbyggingu.
Meginverkefni framkvæmdastjóra:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur félagsins
• Ábyrgð á framkvæmdum á vegum
fyrirtækisins
• Ábyrgð á samskiptum við þjónustuaðila,
verktaka, starfsmenn, birgja og aðra
hagsmunaaðila

• Háskóla- og/eða önnur menntun sem
nýtist í starfi
• Reynsla og þekking af stjórnun og rekstri
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður, leiðtogahæfni og
hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is
Kynningarbréf ásamt ferilskrá þar sem koma
fram ítarlegar upplýsingar um menntun,
reynslu og fyrri störf fylgi umsókninni.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Vegna aukinna umsvifa vantar strax öfluga einstaklinga til framtíðarstarfa hjá IBH.
Um er að ræða störf á verkstæði og lager IBH við samsetningu tromlumótora og
færibandareima. Við leitum að áreiðanlegum sjálfstæðum einstaklingum með góða
þjónustulund. Kostur er að geta hafið störf sem fyrst.

Píanókennari með meiru

IBH ehf er rótgróið
fjölskyldufyrirtæki sem hefur
áunnið sér traust viðskiptavina
fyrir áreiðanleika og skjóta
þjónustu.

Vélvirki óskast

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara í um 75% starf á Laugarvatni og Selfossi frá og með
1. ágúst 2017.
Menntun og eiginleikar:
- Tónlistarkennari III (samkv. kjarasamn. FT/FÍH) –
með píanókennarapróf.
- Tilbúinn að kenna e.t.v. fleiri greinar s.s. tónfræði eða gítar
og sinna meðleik.
- Eigi gott með mannleg samskipti.
- Samviskusamur, skipulagður og skapandi.

IBH er leiðandi í framleiðslu,
sölu og þjónustu á Interroll
tromlumótorum.

Starfssvið:
Samsetning á Interroll mótorum.
Viðhald tromlumótora.
Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
Vélvirkji eða sambærileg menntun.
Nákvæm og öguð vinnubrögð eru nauðsynleg.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.

IBH er umboðsaðili Habasit
færibandaefnis sem er tilsniðið
og sett saman á verkstæði IBH.

Laghentur starfsmaður
Starfssvið:
Framleiðsla og samsetning Habasit færibandareima.
Eftirlit og umsjón með lager.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Samskipti við viðskiptamenn IBH.

Á síðasta ári var þjónusta við
matvælaiðnaðinn efld til muna
en helstu birgjar okkar eru
leiðandi í þjónustu við hann.

Hæfniskröfur:
Laghentur, vel skipulagður einstaklingur sem viðhefur nákvæm
vinnubrögð og getur unnið sjálfstætt. Iðnmenntun er mikill kostur.
Gott vald á íslenskri og enskri tungu. Bílpróf er nauðsynlegt.

IBH er í hópi “framúrskarandi
fyrirtækja” en markmið okkar
er að vera ávallt í fremstu röð
varðandi gæði og þjónustu.

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884.
Umsóknarfrestur er til 2. júní 2017. Senda má fyrirspurnir og
umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is.
Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með
starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og
starfa 30 kennarar við skólann.

Skóla- og frístundasvið

Forstöðumaður í frístundaheimili
Ævintýralandi

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist á netfangið
oddny@ibhehf.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. maí nk.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær

Vagnhöfði 21 •110 Reykjavík • Sími: 562 6858 • ibh@ibhehf.is • www.ibhehf.is
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Eftirlitsmaður í lofthæfi- og skrásetningardeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í lofthæfi- og skrásetningardeild. Starfið felst í
krásetningu loftfara, lofthæfi þeirra og flugtæknilegra framleiðsluvara, vottun og eftirliti með fyrirskrásetningu
tækjum sem annast viðhald og viðhaldsstýringu sem og þeim er annast kennslu flugvéltækna.
Í starfinu getur einnig falist mat á umsóknum og afgreiðsla skírteina og tegundaáritana til flugvéltækna.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Krafist er menntunar flugvéltæknis með Part 66 skírteini eða tæknilegs náms á háskólastigi sem tengist lofthæfi loftfara
• A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldi eða viðhaldsstjórnun loftfara hjá fyrirtæki skv. kröfum
EASA, þekking á hönnun loftfara og á EASA reglugerðum
• Umsækjandi þarf að tileinka sér mjög öguð vinnubrögð, þ.m.t. alþjóðlegar kröfur sem
gilda í flugi
• Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu
upplýsinga
• Færni í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund, sjálfstæði og jákvæðni
• Sýna frumkvæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og
geta unnið undir álagi
Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Umsóknarfrestur er til 29. maí 2017

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is
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Okkur vantar
flugvirkja
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman einstakling til starfa í frístundaheimilinu
Ævintýralandi sem staðsett er í Kelduskóla - Korpu.
Ævintýraland er eitt af átta frístundaheimilum sem frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur við grunnskólana í Grafarvogi.
Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstunda
-starf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur.
Megináhersla í starfi frístundaheimilisins er fjölbreytt starf
með börnum.
Helstu verkefni og ábyrgð
•
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir
6-9 ára börn.
•
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk.
•
Samskipti og samstarf.
•
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn.
•
Umsjón með starfsmannamálum.
•
Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins í
samráði við deildarstjóra.
Hæfniskröfur
•
Háskólapróf á uppeldissviði, s.s tómstunda- og
félagsmálafræði, eða sambærileg menntun.
•
Reynsla af starfi með börnum.
•
Reynsla af stjórnun.
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
•
Áhugi á frístundastarfi.
•
Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili.
•
Færni í samskiptum.
•
Góð íslenskukunnátta.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2017.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted í síma
411-5600 og tölvupósti thora.melsted@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er
FrístundamiðstöðGufunesbær
Ævintýraland, Kelduskóla Korpu
Gufunesbæ , 112 Reykjavík

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, uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi,
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á
starfsumsokn@gmail.com.
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Knattspyrnusamband Íslands

Fjármálastjóri
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. Um er að ræða áhugavert starf fyrir hvern
þann sem hefur áhuga á að vinna í öflugu samstarfi með fólki sem vinnur að ástríðu við uppbyggingu á knattspyrnu á
Íslandi.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Umsjón með fjármálum, reikningshaldi, uppgjörum og
fjárreiðum.
Gerð fjárhagsáætlana.
Gerð mánaðaruppgjöra, uppgjöra verkefna og landsleikja.
Umsjón með innheimtumálum.
Ábyrgð og umsjón með launaútreikningi og
launagreiðslum.
Undirbúningur bókhalds til endurskoðanda.
Gerð fjárhagsupplýsinga og umsókna til erlendra
sambanda vegna styrkja.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framhaldsmenntun kostur.
Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
Mjög góð þekking og reynsla af Navision bókhaldskerfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Afar góð greiningarhæfni og færni til að halda utan um
töluleg gögn og miðlun upplýsinga.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

21. maí 2017
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V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.
VA K T S TJ Ó R I
F L U G VA L L A R ÞJ Ó N U S T U

F L U G VA L L A R S TA R F S M A Ð U R

Helstu verkefni eru dagleg verkstjórn, flugverndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta
flugvallarins. Eftirlit og viðhald með flugvallarmannvirkjum, flugbrautum, vélbúnaði
og tækjum. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem og önnur störf
tengd rekstri. Um er að ræða vaktavinnu.

Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla, björgunar- og slökkviþjónusta.
Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna.
Eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum
og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af verkstjórn
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi
eru skilyrði
• Bifvéla- eða vélvirkjun eða önnur
iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi
og hálkuvörnum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku
• Almenn tölvukunnátta er skilyrði

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi
eru skilyrði.
• Bifvéla- eða vélvirkjun eða önnur
iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi
og hálkuvörnum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku
• Grunn tölvukunnátta er nauðsynleg

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs
að haftasvæði flugverndar. Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru
gerðar til líkamlegs atgervis. Þeir verða að standast læknisskoðun og þrekpróf.
Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri í síma 424 4370
eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is.

S TA R F S S T Ö Ð :
AKUREYRI

UMSÓKNARFRESTUR:
22. MAÍ 2017

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

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

Knattspyrnusamband Íslands
(KSÍ) var stofnað árið 1947 og er
Merkið má aðeins nota í þeim litum sem hér eru
héraðssambanda
og
tilgreindir, og ásamband
hvítum grunni.Sé merkið
notað á
lituðum grunni skulu hvítar línur sjást umhverfis
merkið.
íþróttabandalaga þeirra félaga
Lögun merkisins eða litum má ekki breyta á nokkurn
hátt.
innan ÍSÍ, sem iðka og keppa í
The logo may only be used as shown. When used on a
coloured background
a white line must be visible.
knattspyrnu.
Skv. lögum KSÍ er
The aspects of the logo and/or appearance may not be
altared.
hlutverk sambandsins m.a. að
vinna að eflingu knattspyrnu
í landin og sjá til þess að
knattspyrnulögum og reglum
KSÍ sé fylgt. Knattspyrna er
fjölmennasta íþróttagreinin
á Íslandi með vel yfir 20.000
skráða iðkendur og er um
þriðjungur þeirra konur/stúlkur.
Af heildarfjölda skráðra iðkenda
af báðum kynjum eru um
15.000 fimmtán ára eða yngri.
Á skrifstofu KSÍ, sem fer með
daglegan rekstur sambandsins,
starfa í dag 18 starfsmenn í fullu
starfi auk vallarstarfsmanna og
þjálfara.

SÖLUFÓLK Í VERSLUN

GRINDAVÍKURBÆR

FULLT STARF OG SUMARSTARF
Ert þú eldhress, drífandi og með
ríka þjónustulund? Þá ert þú starfskrafturinn sem við viljum vinna með.
Aðalverkefnin eru ráðgjöf, sala og
þjónusta við viðskiptavini ásamt
vöruframsetningu.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af verslunarstörfum
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Brennandi áhugi á sölumennsku
• Þolinmæði, stundvísi og skipulagshæfileikar
• Umsóknarfrestur er til 21. maí

Laus störf við leikskólann Laut
Sérkennslustjóra, deildarstjóra og leikskólakennara vantar
til starfa í leikskólanum Laut í Grindavík frá 15.ágúst. Laun
eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og sambands íslenskra sveitarfélaga.
Leikskólinn er fimm deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða
- 6 ára. Við erum ,,Skóli á grænni grein” og vinnum eftir
Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar. Gleði , hlýja
og virðing eru einkunnarorð skólans. Nánari upplýsingar
um leikskólann er að finna á heimasíðu hans.
Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar gefur Jens Harðarson
verslunarstjóri í netfanginu jens@byggtogbuid.is
Sótt er um á: byggtogbuið.is/starfsumsokn

GRINDAVÍKURBÆR

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Leikskólakennaramenntun
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum
börnum æskileg.
Færni í samskiptum.
Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur
til greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Sérfræðingur á sviði
markaðsrannsókna

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 420-1160 og
847-9859. Umsóknir berist til leikskólastjóra á netfangið
frida@grindavik.is
Endurnýja þarf eldri umsóknir.
Umsóknarfrestur er til 1.júní 2017

MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki,
innlend sem erlend. Við leitum nú að hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni mað áherslu
á megindlegar aðferðir.
Verkefni sérfræðinga eru meðal annars:
• Mótun og uppsetning rannsóknaverkefna
• Framsetning og kynning rannnsóknarniðurstaðna
• Samskipti við viðskiptamenn
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa mjög góða ritfærni og íslenskukunnáttu
• Háskólamenntun með áherslu á rannsóknaraðferðir félagsvísinda (s.s. á félagsvísindasviði eða í viðskiptafræði)
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Starfið krefst haldgóðrar þekkingar á SPSS og Excel
• Þekking á einhversskonar forritun kostur en ekki skilyrði
Öllum umsækjendum er heitið fullum trúnaði.
Ráðið verður í starfið þegar rétta umsóknin dettur í hús - æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á olafur@mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32 / 108 Reykjavík

SAMKAUP STRAX BÚÐARDAL
VAKTSTJÓRI OG SUMARAFLEYSINGAR

Verslunin Samkaup Strax Búðardal leitar að öflugum starfskröftum í
eftirtalin störf
•
•
•

Vaktstjóra
Starfsmenn í sumarafleysingar
Starfsmenn í vaktavinnu

Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum,
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og
árvekni í hvívetna.
Umsóknir sendist á budardalur@samkaupstrax.is
Umsóknarfrestur er til 21. maí nk.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Ingvar Kristján Bæringsson verslunarstjóri á staðnum eða
í síma 861-5462

Lausar stöður í Bláskógaskóla Reykholti

Staða aðstoðarskólastjóra
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða önnur
menntun sem nýtist í starfi.
• Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á ART þjálfun
og teymiskennslu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á skólaþróun
er skilyrði.

Staða umsjónarkennara
á unglingastigi
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Ánægja af að vinna með unglingum og áhugi
á skólaþróun.
Áherslur skólans eru á teymiskennslu og fjölbreytta
kennsluhætti. Æskilegt er að umsækjendur kunni skil á
ART þjálfun og hafi ánægju af nánu samstarfi við aðra.
Í Bláskógaskóla í Reykholti eru tæplega 80 nemendur í
1.-10. bekk.
Umsækjendur þurfa að skila sakavottorði.
Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.

Staða stuðningsfulltrúa
Stuðningsfulltrúa vantar 100% starfshlutfall.
Vinnutími frá kl. 8:30. Helstu verkefni eru gæsla í hádegi og
frímínútum, vinna með nemendum í skólaseli/frístund og
stuðningur við nemendur með sérþarfir.
Umsækjendur þurfa að skila sakavottorði.
Laun eru skv. kjarasamningi LN og stéttarfélags viðkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, skólastjóri,
í síma 480 3020 eða 898 5642.
Umsóknarfrestur er til sunnudagsins 21. maí 2017.
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Starfsfólk á orkusvið
Vegna aukinna umsvifa óskar EFLA eftir að ráða í tvö störf á orkusviði.
Orkumálaráðgjöf
EFLA leitar að rafmagnsverkfræðingi með þekkingu á kerfisgreiningum og háspennu.
Starfið mun felast í ráðgjöf við flutningsfyrirtæki og veitufyrirtæki. Nánari upplýsingar um
starfið gefur Kolbrún Reinholdsdóttir, kolbrun.reinholdsdottir@efla.is eða í síma 412-6149.
• Þekking á vinnslu gagnagrunna er kostur

• M.Sc gráða í rafmagnsverkfræði af

• Reynsla af raforkukerfum er kostur

háspennusviði
• Þekking á kerfisgreiningum nauðsynleg

Barnaverndarstofa

Sumarafleysingar á
Lækjarbakka
Laus störf við meðferðar- og skólaheimilið Lækjarbakka, 851 Hellu. Um er að ræða sumarafleysingar
frá júní til ágústloka. Unnið er á vöktum. Meginverksvið er þátttaka í grundvallarmeðferð unglinga undir
leiðsögn forstöðumanns, dagskrárstjóra og hópstjóra.
Jafnframt skal viðkomandi taka virkan þátt í öllum
heimilisstörfum og öðrum tilfallandi verkefnum. Leitað
er eftir einstaklingum með góða samskiptahæfni og
reynslu af störfum með unglingum.
Frekari upplýsingar veitir Yngvi Karl Jónsson,
forstöðumaður Lækjarbakka, í síma 487-5164 eða
netfangið yngvi@bvs.is.
Laun skv. kjarasamningum SFR og ríkisins.
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu,
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið
bvs@bvs.is.

Raforkukerfi
EFLA leitar að rafmagnsverk- eða tæknifræðingi á fagsvið raforkukerfa. Nánari upplýsingar
um starfið gefur Eggert Þorgrímsson, eggert.thorgrimsson@efla.is eða í síma 412-6072.
• Háskólamenntun í rafmagnsverkfræði eða

• Reynsla af raforkukerfum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

rafmagnstæknifræði af háspennusviði
Almenn hæfni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Þjónustulipurð og færni í mannlegum

• Gott vald á íslensku og ensku,

samskiptum

Norðurlandamál er kostur
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 21. maí næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur
21. maí 2017

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.

ÍSLAND

•

NOREGUR

•

SVÍÞJÓÐ

•

FRAKKLAND

•

PÓLLAND

•

TYRKLAND

ERT ÞÚ OKKAR VEFSTJÓRI?
Penninn Eymundsson óskar eftir frábærum og kraftmiklum vefstjóra!
Vefstjóri mun starfa á markaðssviði fyrirtækisins.
Starfssvið:

•

Umsjón, þróun og þjónusta með innri og ytri vefjum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
•

Reynsla af vefumsjónarkerfum | Drupal.

•

Umsjón með leitarvélabestun (SEO) og auglýsingum á leitarvélum.

•

Mjög gott vald á íslensku og færni í framsetningu á efni fyrir vefi.

•

Umsjón með vefmælingum.

•

Geta lesið úr vefmælingum og leitarvélabestun.

•

Umsjón með vefverslun.

•

Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni.

•

Önnur tilfallandi vefverkefni.

•

Frumkvæði í starfi og góðir samskiptahæfileikar.

•

Þekking á Navision er kostur.

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Álfabakka Pennans.
14b, Mjódd
Vinsamlegast sækið um Austurstræti
starfið á18heimasíðu
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Keflavík
Sólvallagötu
2
Kringlunni
norður
Skólavörðustíg
11
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is
Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Kringlunni suður
Laugavegi 77
Umsóknarfrestur er til og
með 17. maíSmáralind
nk.
Akranesi - Dalbraut 1
Hallarmúla 4

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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VILTU VINNA Í FALLEGRI FATAVERSLUN?
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum bæði
í Companys Kringlunni og Karakter Smáralind.

Starfsmaður á þjónustuverkstæði
Fyrirtæki á sviði innflutnings á tækjum og búnaði fyrir veitingahús og matvælaiðnað óskar eftir að ráða starfsmann á
viðgerðarverkstæði. Starfið er fólgið í almennum viðgerðum
og viðhaldi á tækjum og ásamt uppsetningu á nýjum tækjum.
Leitað er að einstaklingi með þekkingu á tækjum fyrir
veitingahús ásamt reynslu og áhuga sem nýtist í starfinu.
Umsóknir óskast sendar á: asgeir@geiriehf.is

- Fullt starf í sumarafleysingar
- Framtíðarstarf frá 12 - 18/19 alla virka daga
(aðstoðar verslunarstjóri)

Bíldshöfði 16 | Sími 511-2030 | www.geiriehf.is

- Fast aukastarfsfólk

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á helga@ntc.is

Vopnafjarðarskóli auglýsir
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara og
kennara yngri barna næsta skólaár, 2017-2018. Skólinn
er heilsueflandi grunnskóli og er með fleiri íþróttatíma
en ætlast er til. Við skólann er ágætt íþróttahús með
heilsurækt. Umf.Einherji heldur uppi öflugu íþróttastarfi
og möguleikar eru á íþróttaþjálfun samhliða í
þróttakennslunni
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi eru í boði.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri
í síma 8489768, sirra@vopnaskoli.is

Starfsmaður í eldhús
Við leitum að jákvæðum og glaðlyndum einstaklingi sem hefur ánægju
af því að gefa svöngu fólki hollan og góðan mat að borða.

Viðkomandi þarf að geta leyst matreiðslumann af, meðal annars í sumarfríum,
og því leitum við að einstaklingi sem er menntaður matráður eða hefur reynslu
af eldamennsku fyrir stóran hóp.
Helstu verkefni og ábyrgð

Í fjarveru matreiðslumanns

Hæfniskröfur

•

Aðstoð við undirbúning
hádegisverðar og kaffitíma

•

Matreiðsla á hádegisverði
fyrir 70-90 manns

•

Reynsla af sambærilegu
eða tilheyrandi menntun

•

Áfyllingar og afgreiðsla

•

•

•

Uppvask og frágangur

Yfirumsjón með morgun- og
síðdegiskaffi

Áhugi á heilsueflandi
matargerð

•

Umsjón með mat- og veisluföngum
fyrir fundi og uppákomur

•

Snyrtimennska áskilin

•

Góð framkoma og lipurð
í samskiptum

Starfshlutfall er 75%. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Mötuneyti ÁTVR er að Stuðlahálsi 2.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita:
Ingvar Már Helgason – eldhus@vinbudin.is, 560 7700 og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar við afgreiðslu í Vínbúðir um allt land.
Nánari upplýsingar á vinbudin.is
ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR
er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum
landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Iðjuþjálfun
Talmeinafræðingur

sviðsstjóri iðjuþjálfa á
tauga- og hæfingarsviði
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Óskað er eftir
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfshlutfall
samkomulagsatriði.

einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði
er til umsóknar
afleysingarstaða sviðsstjóra á taugaogLaus
sjálfstæði
í starfi.

og hæfingarsviði. Um er að ræða 95% stöðu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármálaráðherra
stofnanasamnings
og Reykjalundar.
Æskilegtauk
er að
viðkomandi getiFræðagarðs
hafið störf 1.nóvember
2012

eða samkvæmt
nánara
samkomulagi.
Sviðsstjóri
ber ábyrgð á
Nánari
upplýsingar
um starfið
veitir Þórunn
Hanna Halldórsdóttir
skipulagi, þróun og framkvæmd
iðjuþjálfunar á sviðinu.
yfirtalmeinafræðingur,
thorunnh@reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem

Umsóknarfrestur
til 28. maí 2017
áhersla er lögð áerskjólstæðingsmiðaða
nálgun og heildræna

sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á
lagshæfileikawww.reykjalundur.is
og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum.
heimasíðunni

Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu
fólki semendurhæfingarmiðstöð
vinnur saman í öflugri teymisvinnu
að
Reykjalundur,
SÍBS.
því að auka Sími
færni585
og lífsgæði
einstaklinga
með
skerðingu
vegna
2000 – www.reykjalundur.is
taugasjúkdóma og fötlunar.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki
þriggja ára starfsreynslu.

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

LIÐSAUKI
ÓSKAST

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2154,
netfang; siggaj@reykjalundur.is
Vegna
aukinna
leitum við að
Umsóknarfrestur
er til umsvifa
5.október 2012
Umsóknareyðublað
og upplýsingar
um Reykjalund
má finna á
öflugum
liðsauka
á verkstæði
okkar.
heimasíðunni www.reykjalundur.is
STARFSMAÐUR
Á BREYTINGAVERKSTÆÐI
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð
SÍBS. Sími 585 2000 –
www.reykjalundur.is
Við
leitum að starfsmanni með góða þekkingu

en ekki síst brennandi áhuga á jeppum og jeppabreytingum. Reynsla af breytingavinnu er æskileg og
iðnmenntun er kostur.

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@arctictrucks.is.
Upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir, sími 540 4911.

Umsóknarfrestur er til 21. maí.

Klettháls 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is
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VERKEFNASTJÓRI
Eimskip leitar að verkefnastjóra til starfa í ferlastýringu sem er hluti af fjármála- og rekstrarsviði
félagsins. Eitt meginhlutverk ferlastýringar er að styðja við stöðugar umbætur í rekstri fyrirtækisins
og auka þannig skilvirkni. Lögð er áhersla á hagnýtingu straumlínustjórnunar með það markmið að
einfalda vinnuferla og koma á sjálfvirkni þar sem við á. Verkefnastjóri í ferlastýringu sinnir
umbótavinnu á meginferlum félagsins og vinnur náið með afkomu- og rekstrareiningum.
Í starfinu felst meðal annars:
• Virk þátttaka í greiningu viðskiptaferla og umbótum á þeim með áherslu á að skapa
verðmæti fyrir viðskiptavini
• Fjölbreytt umbótaverkefni þvert á deildir og svið fyrirtækisins með áherslu á að
draga úr sóun og auka skilvirkni
• Samræming, stýring og utanumhald umbótaverkefna
hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða viðskiptafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af straumlínustjórnun, ferlaskráningu
og ferlagreiningu
• Reynsla af verkefnastjórnun eða
sambærilegum störfum
• Hæfni til að leiða hópavinnu og
leiðbeina öðrum

• Reynsla af undirbúningi og stjórn vinnustofa
• Góð greiningarhæfni og gagnrýnið hugarfar
• Færni í faglegri framsetningu ferla,
gagna og niðurstaðna
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og
fagmennska í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2017.
Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is
Nánari upplýsingar veita Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og
Sigríður Guðmundsdóttir, srr@eimskip.is
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | eimskip.is

Gerðaskóli er rúmlega 200 barna skóli í
Sveitarfélaginu Garði.

Vinnumálastofnun

Ráðgjafar á
höfuðborgarsvæðinu

Gildi skólasamfélagsins í Garði eru:
Árangur, virðing, gleði, leikur, sköpun,
ábyrgð.

Okkur vantar starfsfólk í
eftirtalin störf.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða tvo ráðgjafa á höfðuborgarsvæðinu. Ráðgjafi þjónustar
atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi. Í starfi sínu
þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að
hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.

Kennara:
• Stærðfræði á unglingastigi
• Kennara á yngsta stig
• Hönnun og smíði
• Íslensku sem annað mál

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvellt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að vera
tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði námsog starfsráðgjafar, félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar, iðjuþjálfunar eða önnur menntun
á félags- og heilbrigðissviði
• Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun
• Samskipta- og skipulagshæfni
• Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2017.
Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.
Starfið er með númerið 201705/897.

Nánari upplýsingar veita: Hrafnhildur Tómasdóttir,
sviðsstjóri ráðgjafar- og vinnumiðlunar og Vilmar
Pétursson mannauðsstjóri í síma 515 4800
eða með fyrirspurn á netföngin:
hrafnhildur.tomasdottir@vmst.is;
vilmar.petursson@vmst.is;

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Fyrirmyndarþjónusta

Virðing

Heimasíða skólans er gerdaskoli.is og sími 4227020
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Geirdal skólastjóri
s. 8984808

Kría hönnunarstofa | www.kria.is

Helstu verkefni:
• Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun
• Ráðgjöf við náms- og starfsval
• Skráningar og upplýsingamiðlun
• Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið
• Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki
• Koma á og viðhalda tengslum við ólíka
samstarfs- og hagsmunaaðila

Þroskaþjálfa
Umsóknarfrestur er til 25. maí.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um
umsagnaraðila berist á netfangið johann@gerdaskoli.is
eða ragnhildur@gerdaskoli.is

Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 480

www.vmst.is

Stundakennari
í aðferðafræði óskast
Starfssvið
Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir stundakennara í aðferðafræði í félagsvísindum. Um er að ræða tvö námskeið, annað
á haustönn og hitt á vorönn. Kennsla fer fram bæði í
fjarnámi og staðnámi á Bifröst.
Hæfni og menntunarkröfur
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af rannsóknum í
félagsvísindum og þekkja vel til eigindlegra og megindlegra
aðferða. Doktorspróf er æskilegt.
Umsóknarfrestur er til 20. maí n.k.
Umsóknir og fyrirspurnir um starfið skal senda á staðgengil
deildarforseta félagsvísindadeildar,
Magnús Árna Skjöld Magnússon magnus@bifrost.is

TOYS”R”US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-quality children’s toys. We are known for our
broad range of products and competitive prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 50
stores in five different countries. TOYS”R”US is a part of TOP-TOY A/S Group. You can read more about us at www.toysrus.is.

311 Borgarnes | Sími: 433 3000 | bifrost@bifrost.is | bifrost.is

Our store in Reykjavik is now looking for an
ASSISTANT STORE MANAGER
Working in close cooperation with the Store Manager, you will be in charge of the daily functions in the store.
Your responsibilities will include the following:
• Recruiting, motivating and guiding the new and existing employees
• Being involved in sales, customer service, stock and keeping up the appearance of the store -Making sure the store is
always at top condition and that the shelves are filled with relevant items, depending on the season
• Providing continuous feedback to employees by recognizing and rewarding successful performance and addressing
performance-related problems
• Supervising all pricing and signing activities throughout the store
• Total store maintenance, including interior, exterior, equipment and grounds
• Acting as a role model of appropriate loss prevention
• Supervision and follow-up with other departments in Store Manager’s absence
You take on all tasks with enthusiasm and you are no stranger to physical work either. You have the will and energy to constantly
develop in a rapidly growing organisation, which offers great career opportunities.
You are the person we are seeking, if you:
• Have some previous retail experience
• Possess natural leadership skills
• Know the meaning of good customer service and have the
ability to inspire staff
• Are positive, confident and energetic by nature
• Have a sales oriented attitude that will guide other
employees to great results
• Can express yourself in English
Our company culture is youthful, result oriented and down to earth. We offer a versatile job in the biggest toy retailer in the
Nordic Countries, a competitive salary, result based bonus and many staff benefits. Our staff management is based on employee
development in a positive atmosphere, the focus being on making children happy.
The employment is full time and will begin in June.
For further information on the position, please contact Sigurður Þorgeir Jónasson sijon@toysrus.is, tel. 5500800. If you are interested in the job and ready to take on new challenges, send your application as soon as possible in English to: mke@top-toy.com

Hjúkrunarfræðingur
á taugaIðjuþjálfun
og hæfingarsvið
sviðsstjóri
iðjuþjálfa á

tauga- og hæfingarsviði

Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á tauga- og
hæfingarsviði frá og með 8. ágúst 2017 eða eftir nánara samkomulagi.

Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga-

Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi að
og hæfingarsviði. Um er að ræða 95% stöðu.
búa yfir þekkingu á taugasjúkdómum og meðferð þeirra ásamt ríkri
hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012

eðabyggja
samkvæmt
nánara samkomulagi.
Sviðsstjóri
ber ábyrgð á
Laun
á kjarasamningi
Félags íslenskra
hjúkrunarfræðskipulagi,
þróun og framkvæmd
iðjuþjálfunar áFélags
sviðinu.
inga
og fjármálaráðherra
auk stofnanasamnings
íslenskra
hjúkrunarfræðinga
og Reykjalundar.
Á Reykjalundi er unnið
í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna

Upplýsingar
starfið gefa Hafdís
Gunnbjörnsdóttir,
sýn. Krafistum
er frumkvæðis,
sjálfstæðis
í vinnubrögðum, skipuhjúkrunarstjóri
taugaog
hæfingarsviðs
í síma 585-2107
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum.
hafdisg@reykjalundur.is og Lára M. Sigurðardóttir, framkvæmdaÞetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
stjóra hjúkrunar í síma 585-2129 laras@reykjalundur.is

metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að

því að auka færni
lífsgæði
einstaklinga með skerðingu vegna
Umsóknarfrestur
er og
til 28.
maí 2017.
taugasjúkdóma og fötlunar.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heimasíðunni
www.reykjalundur.is
Hæfnikröfur:
Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af

Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi

Áog
Reykjalundi
er unnið
í þverfaglegum
teymum
sem áhersla
löggildingu.
Æskilegt
er að sviðsstjóri
hafi þar
að lágmarki
erþriggja
lögð á ára
skjólstæðingsmiðaða
nálgun
og
heildræna
sýn.
starfsreynslu.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Launakjör samkvæmt
kjarasamningi
Iðjuþjálfafélags Íslands og
Sími 585 2000
– www.reykjalundur.is
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2154,
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SPENNANDI TÆKIFÆRI HJÁ HÚSASMIÐJUNNI
Leitum að metnaðarfullum aðilum til starfa í nýrri Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Sölumaður glugga og hurða

Sölumaður verkfæra og festinga

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta
og sala til viðskiptavina

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
Hæfniskröfur
• Þekking á byggingavörum kostur
• Þekking á verkfærum kostur
• Frumkvæði og geta til að finna lausnir
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur
• Þekking á byggingavörum kostur
• Frumkvæði og geta til að finna lausnir
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta

Sölumaður pípulagnaefnis og hreinlætistækja

Sölumenn í sumarafleysingar

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Tiltekt pantana og önnur tilfallandi störf

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
Hæfniskröfur
• Þekking á byggingavörum kostur
• Frumkvæði og geta til að finna lausnir
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur
• Menntun eða reynsla af pípulögnum kostur
• Samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

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

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Umsóknir berist
fyrir 21. maí n.k.
og sendast til
atvinna@husa.is
Vinsamlega takið fram
hvaða starf sótt er um

Byggjum á betra verði

ALVA | Digital banking. Redefined.

SÉRFRÆÐINGUR ALÞJÓÐASVIÐS

MÓTTÖKURITARI

Viðkomandi mun vinna að stækkun ALVA og dótturfélaga á alþjóðavísu.
Meðal verkefna er að teikna upp vegakort stækkunar, með áherslu á
tiltekin lönd. Starfið felur í sér samskipti þvert á öll svið ALVA; tæknimál,
fjármál, markaðsmál, þjónustusvið og fleira.

Við leitum að öflugum starfsmanni í móttöku félagsins ásamt fleiri
verkefnum. Okkur vantar jákvæðan og kröftugan einstakling sem mun
sinna almennri afgreiðslu í móttöku ásamt fleirum verkefnum á
fjármálasviði félagsins. Um er að ræða 100% framtíðarstarf.

Við leitum að manneskju sem hefur

Starfssvið

Reynslu af því að stýra þróun tæknilegra verkefna og vöruþróunar
Reynslu af alþjóðlegum rekstri

Almenn afgreiðsla í móttöku
Pantanir til birgja og annar rekstur á skrifstofu

Reynslu af því að stýra og reka tæknilega flókin verkefni

Innlestur, uppfærslur og afstemmingar í bókhaldi

Gott auga fyrir smáatriðum og reynslu af því að halda mörgum
mikilvægum boltum á lofti í einu
Hæfni til þess að vinna í hröðu umhverfi sem kallar stöðugt á nýþróun
og sköpun
Hæfni til þess greina og vinna með gögn og þróa viðskiptalíkön

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund
Góð samskiptahæfni
Fagmannleg framkoma

Hæfniskröfur

Góð almenn tölvukunnátta og góð kunnátta á excel nauðsynleg

Háskólapróf í viðskiptum, hagfræði, raungreinum, verkfræði,
tæknifræði eða svipuðum greinum

Nákvæm, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
Reynsla af DK bókhaldi er kostur

5 ára starfsreynsla í viðskiptaþróun
Reynsla af ítarlegri gagnagreiningu og skýrslugerð
Gott auga fyrir smáatriðum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni í að vinna í hóp

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí en umsóknir ásamt kynningarbréfi skal senda á job@alva.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ GRANDA LEITAR AÐ
ÖFLUGUM STARFSKRÖFTUM
Nettó Granda leitar að öflugum starfskröftum í eftirtalin störf:

•
•
•
•
•

Starfsmönnum á dagvaktir
Starfsmönnum á kvöldvaktir
Starfsmönnum á næturvaktir
Starfsmönnum á helgarvaktir
Starfsmönnum í sumarafleysingar

•

Áhersla er lögð á styrkleika
í mannlegum samskiptum,
sjálfstæð vinnubrögð,
skipulagshæfni, reglusemi og
árvekni í hvívetna.

Endurskoðun aðalskipulags Eyja- og
Miklaholtshrepps, verkefnis- og matslýsing.
Sveitarstjórn Eyja- og Miklaholtshrepps samþykkti á fundi
sínum þann 11. nóvember 2016 að ráðast í endurskoðun á
aðalskipulagi sveitarfélagsins. Gefin hefur verið út lýsing fyrir
verkefnið þar sem gerð er grein fyrir tilgangi, helstu forsendum
og áætluðu ferli endurskoðunarinnar. Lýsingunni er ætlað
að auðvelda íbúum og öðrum sem hagsmuna eiga að gæta,
að taka þátt í mótun endurskoðaðs aðalskipulags og koma
ábendingum á framfæri sem varða nálgun og efni verkefnisins.
Lýsinguna má sjá á vef sveitarfélagsins, www.eyjaogmikla.is.
Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér efni
lýsingarinnar og koma ábendingum á framfæri með því að
senda þær á netfangið eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is í
síðasta lagi 4. júní 2017.
Gerð og kynning ofangreindrar lýsingar er í samræmi við 30.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 6. gr. laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006.

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 21. maí nk.
Allar nánari upplýsingar veitir: Ari Páll Samúelsson, verslunarstjóri Í síma: 773 - 3007

Áltak ehf. - Völsunarverksmiðja
Óskum eftir að ráða duglegan og kraftmikinn
starfsmann í völsunarverksmiðju Áltaks.
Starfið felst í:
Framleiðslu á báruáli og öðrum klæðningum úr völsunarvélum Áltaks.
Viðhaldi og umhirðu véla auk annarra tilfallandi fjölbreyttra verkefna.

Hæfniskröfur:
• Lausnamiðuð, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og snyrtimennska
• Menntun í Málmsmíði og reynsla af vélbúnaði er kostur
• Stundvísi
• Góð líkamleg heilsa
Áltak byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur
gæði og þjónustu að leiðarljósi.
Áhugasamir sendið inn umsóknir eða hafið samband við
gummi@altak.is fyrir 26. maí n.k.

RAFSTUÐ Í
LEIGUMARKAÐNUM

Leigumarkaðurinn leitar eftir öflugum liðsmanni til að sinna þjónustuviðgerðum á rafmagnstækjum og
almennu viðhaldi á leigutækjum. Um er að ræða fjölbreytta flóru tækja frá hinum ýmsu framleiðendum
auk þess sem Leigumarkaðurinn heldur utan um ábyrgðaþjónustu á rafmagnsverkfærum frá Bosch.
Hæfniskröfur
• Menntun í rafvirkjun, rafeindavirkun, rafvélavirkjun eða sambærilegu
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund og góð mannleg samskipti
• Áhugi til að efla og þróa rafmagnsverkstæðið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ívar Jón Arnarsson
afgreiðslustjóri Leigumarkaðar BYKO í Breidd, ivarjon@byko.is
Frestur til 22. maí 2017.
Sótt er um á http://umsokn.byko.is

LEIGUMARKAÐUR BREIDD

Airport
Keflavik - Iceland

Hotel
Aurora Star
Staða sérfræðings hjá
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Verkefna og starfsmannastjórn
Leitum að öflugum aðila í fjölbreytt starf til að
annast starfsmannamál og verkefnastjórn með
þrifum, morguverði og veitingarstað hótelsins.
Starfslýsing:
• Umsjón með starfsmannamálum
• Skipulag vakta og verkstjórn
• Umsjón með innkaupum í eldhúsi
og hreinlætisvörum fyrir þrif og þvottahús
• Setja upp gæðakerfi og verkferla fyrir eldhús,
þrif og hreinlæti á hótelinu
• Vinnutími samkvæmt samkomulagi
Hæfniskröfur:
• Reynsla af starfsmannastjórnun
• Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og frumkvæði
• Enskukunnátta
Umsóknir ásamt ferilskár sendist á netfangið
hotelairport@hotelairport.is

Aurora Star Hotel ehf
Blikavelli 2
- 235 Keflavík Airport
sími 595 1900 - www.hotelairport.is

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
Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda
umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101
Reykjavík.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

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

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

Starfatorg.is

Heilsuleikskólinn Kór, Kópavogi

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Yfirsálfræðingur
Félagsráðgjafi
message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sérfr. í gjörgæslu-/bráðahjúkrun
Á Heilsuleikskólanum Kór er lögð áherslu á faglegt og
Framhaldsskólakennari
metnaðarfullt starf með börnunum. Starfsmannahópurinn
okkar einkennist af eldmóð, samvinnu og lausnaleit.
Framhaldsskólakennari
Hjúkrunarfræðingur
Lausar stöður eru:
Eftirlitsmaður
• Deildarstjóra 100% starf
Löglærður fulltrúi sýslumanns
• Leikskólakennara, þroskaþjálfa og/eða uppeldisFulltrúi
menntuðum starfsmanni til að sinna stuðningi í
Hjúkrunarfræðingur
100% starf eða hlutastarf
Verkefnastjóri framhaldsskólad.
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum
Náms- og starfsráðgjafi
starfsmanni í 100% starf eða hlutastarf
Íþróttakennari
Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda heilsuleikskóli með
Bókasafns- og uppl.fræðingur
um 120 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni og
Sumarafleysing í eldhúsi
viðmiðum Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu
Hjúkrunarfræðingur
á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómsFramhaldsskólakennarar
samfélag þar sem samvinna og gleði ríkir. Skólinn fylgir
sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla
Líf-/lífeinda-/lífefnafræðingar
ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 2014 og Fjöreggs
Markaðs- og kynningarstjóri
NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi tækifæri fyrir
Embætti sóknarprests
áhugasamt fólk í tengslum við þróunarverkefni o.fl.
Sjúkraliði
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!
Hjúkrunarfræðingur
Umsóknarfrestur er til 27. maí nk.
Ráðgjafar
Starfsmaður í ræstingar
Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir
skólastjóri, á kor@skolar.is og/eða í síma 570-4940.
Kennsla og námsráðgjöf
Starfsmaður í ræstingar
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðunni okkar
Starfsmaður í þvottahús
http://skolar.is/Starf/
Starfsmaður í ræstingu
Embætti prests
Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Iðju- eða þroskaþjálfi
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og Ungbarnaleikskólinn
Vélamaður
Ársól í Reykjavík.
Sálfræðingur

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Landspítali, menntadeild
Menntaskólinn á Akureyri
Fjölbrautask. í Breiðholti, starfsbraut
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Samgöngustofa
Sýslumannsemb. á Norðurl. eystra
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Heilsugæslan Mjódd
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn á Laugum
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Landspítali, Blóðbankinn
Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild
Biskupsemb., Dómkirkjuprestakall
Landspítali, skilunardeild
Landspítali, skilunardeild
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Vinnumálastofnun
Héraðsdómur Suðurlands
Framh.skólinn í A-Skaftafellssýslu
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Biskupsembættið, Glerárprestakall
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Vegagerðin
Fangelsismálastofnun, Litla-Hraun

Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Húsavík
Akureyri
Reykjavík
Þórshöfn
Laugar
Laugar
Reykjavík
Neskaupstaður
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Höfuðb.svæðið
Selfoss
Höfn
Borgarnes
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Eyjafjörður
Ólafsfjörður
Sauðárkrókur
Eyrarbakki

201705/920
201705/919
201705/918
201705/917
201705/916
201705/915
201705/914
201705/913
201705/912
201705/911
201705/910
201705/909
201705/908
201705/907
201705/906
201705/905
201705/904
201705/903
201705/902
201705/901
201705/900
201705/899
201705/898
201705/897
201705/896
201705/895
201705/894
201705/893
201705/892
201705/891
201705/890
201705/889
201705/888
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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.

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.
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Forstöðumaður menningarmála og bókasafns Mosfellsbæjar stýrir starfsemi bókasafnsins í samræmi við lög og
reglugerðir. Forstöðumaður menningarmála hefur yfirumsjón með starfsemi Bókasafns og Listasalar
Mosfellsbæjar. Hann er verkefnastjóri viðburða og starfsmaður Menningarmálanefndar.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.
Menntunar- og hæfnikröfur:





Óskað er eftir sjálfstæðum og þjónustuliprum einstaklingi með
grunnmenntun og/eða reynslu á sviði brunavarnaverkfræði.
Upplýsingar um starfið gefur Gunnar H. Kristjánsson í síma 6625990. Öllum umsóknum verður svarað. Laun verða vel árangurstengd og því er um gott tækifæri að ræða fyrir öflugan aðila.
Brunahönnun slf er með heimasíðuna; www.brunahonnun.com
þar sem hægt er að kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

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.

MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR EFTIR ÖFLUGUM FORSTÖÐUMANNI MENNINGARMÁLA OG BÓKASAFNS

Háskólamenntun í bókasafns- og
upplýsingafræðum eða sambærilegu námi er
skilyrði
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er
æskileg
Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og
skipulagningu viðburða er æskileg
Hugmyndaauðgi og skýr framtíðarsýn er
skilyrði

Brunahönnun er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði brunavarnaráðgjafar sem leggur áherslu á praktískar lausnir í brunavörnum og
greiningarvinnu í samræmi við þarfir verkefna og viðskiptavina.
Fyrirtækið býr að stórum reynslubanka úr fjölbreyttum verkefnum
og verkefnastaðan fer vaxandi. Framundan eru mörg spennandi
verkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2017.

Forstöðumaður menningarmála



Brunahönnun slf óskar eftir
brunavarnaverkfræðingi.







Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga
er æskileg
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og
rituðu máli er skilyrði
Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á
helstu forritum er skilyrði
Góð hæfni í mannlegum samskiptum er
skilyrði
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til 02. júní 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni
í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Mosfellsbæjar en auk þess veitir Aldís Stefánsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar upplýsingar
í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum
kynjum til að sækja um starfið.

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is
VIRÐING • JÁKVÆÐNI • FRAMSÆKNI • UMHYGGJA

Myndlistaskólinn í Reykjavík – tvö störf laus til umsóknar
Myndlistaskólinn í Reykjavík auglýsir starf deildarstjóra barna- og
unglingadeildar laust til umsóknar. Deildarstjórinn ber ábyrgð á
öllu starfi sem fram fer innan deildarinnar; skipuleggur fjölbreytt
námskeið fyrir börn á aldrinum 4-16 ára á öllum starfsstöðvum
skólans, ræður kennara og heldur utan um innlend jafnt sem alþjóðleg samstarfsverkefni sem deildin er þátttakandi í. Um er að ræða
70% starf en mögulegt er að auka starfshlutfallið með kennslu.
Við leitum að lausnamiðuðum og metnaðarfullum myndlistarmanni eða hönnuði með menntun í listkennslufræðum og réttindi
til að starfa sem kennari á leik- eða grunnskólastigi. Viðkomandi
þarf að hafa til að bera frjóa hugsun, góða skipulagsgáfu, gott vald
á íslensku og ensku og brennandi áhuga á skólastarfi. Nýr deildarstjóri tekur formlega við deildinni í byrjun ágúst en æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Skólinn auglýsir einnig eftir umsjónarmanni nemendabókhalds,
vefsíðu og kynningarmála. Starfið felst í því að halda utan um
skráningar og námsferla nemenda í námsumsjónarkerfinu inna.is
og fleiri skráningarkerfum, sjá um vefsíðu og annað kynningarefni
skólans og hafa samskipti við fjölmiðla og auglýsendur.
Við leitum að einstaklingi með góða tölvukunnáttu, gott vald á íslensku og ensku og áhuga á miðlun og markaðsmálum. Skipulagshæfileikar og nákvæmni eru nauðsynlegir kostir og jafnframt er
æskilegt að umsækjandi hafi menntun eða mikinn áhuga á myndlist
og hönnun. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir starfsferil ásamt greinargerð þar
sem forsendur umsóknar og framtíðarsýn umsækjanda koma
fram. Umsóknir þurfa að berast skrifstofu skólans eða á netfangið
skolastjori@mir.is fyrir kl. 17:00 miðvikudaginn 24. maí.
Frekari upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius skólastjóri, skolastjori
@mir.is. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsækjendum.
Myndlistaskólinn í Reykjavík er lifandi og skemmtilegur vinnustaður
með á annað þúsund nemendur á ári hverju. Skólinn er sjálfseignarstofnun sem rekin er af félagi starfandi myndlistarmanna og
hönnuða. Markmiðið er að miðla þekkingu í verklegum og fræðilegum þáttum sjónlista og efla með því grunnmenntun á sviðinu.
Skólinn fagnar 70 ára afmæli á árinu.
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Ráðningarþjónusta

Gæðastjóri
Dögun leitar að metnaðarfullum og jákvæðum
einstaklingi í starf gæðastjóra. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Gæðastjóri Dögunar ber ábyrgð á rekstri og þróun
gæða- og öryggiskerfa félagsins. Dögun sérhæfir
sig í veiðum og vinnslu á rækju og starfrækir mjög
fullkomna rækjuvinnslu á Sauðárkróki.
Starfssvið:
• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum félagsins.
• Gæðaeftirlit og framkvæmd gæðastefnu
félagsins.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini.
• Umsjón með úttektum viðskiptavina.
• Eftirlit með umgengni á vinnustaðnum.
• Upplýsingagjöf og fræðsla um gæðamál.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á matvælavinnslu æskileg.
• Þekking á gæðamálum.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð enskukunnátta.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þjónustulund og fagleg framkoma.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
Vinsamlegast sendið umsókn á oskar@dogun.is.
Upplýsingar gefur Óskar í síma 892-1586 eða
Hilmar í síma 898-8370.
Dögun er staðsett á Sauðárkróki og gerir út skipið
Dag SK 17 og rekur eina fullkomnustu rækjuvinnslu á Íslandi. Stærstu hluti framleiðslunnar fer
til viðskiptavina erlendis.

Starfsmaður á verkstæði
Fást ehf. óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.

Starfslýsing
Starfið felst m.a. í vinnu við tölvustýrðar vélar
þar sem verið er að hanna, fræsa og skera út
plast og plexígler.

Hæfniskröfur
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við fjölbreytt verkefni
· Smíðareynsla kostur
· Kunnátta á teikniforrit kostur

Fást ehf. var stofnað árið 1988 og starfar m.a. við ráðgjöf,
hönnun, sölu og framleiðslu á plexígleri og vélaplasti.

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
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STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Sjálandsskóli
• Sérkennari

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

Bæjarból
• Leikskólakennari eða
þroskaþjálfi
Móaflöt
• Starfsmenn
• Þroskaþjálfi
• Yfirþroskaþjálfi
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Auglýst er eftir eftirtöldum starfskröftum við Finnbogastaðaskóla frá byrjun næsta skólaárs.

Seltjarnarnesbær
Laus störf

Skólastjóri og kennari óskast, hvoru tveggja 100% stöður.
Matráður í 50% starf.
Starfsmaður/kona til ræstinga.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi.
Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar/starfsfólk með börn
á skólaaldri hvattir til að sækja um.
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Aðalbókari
Leikskólastjóri
Deildarstjóri á leikskóla
Matráður á leikskóla

Lausar stöður við
Finnboga- staðaskóla í
Árneshreppi á Ströndum.
1.
2.
3.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ

Sveitarfélagið mun taka fagnandi á móti þeim sem hafa áhuga
á að reyna eitthvað nýtt.
Umsóknarfrestur er til 26.maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti s.
451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Leikskóli Seltjarnarness
• Deildarstjóri á leikskóladeildina Holt
í Seltjarnarneskirkju, fullt starf.
• Leikskólakennari, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 24. 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.

Óskum eftir að
ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og
áhugasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú? Hvetjum konur
jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Sölumaður
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•

Sala og afgreiðsla til
viðskiptavina.
Alhliða ráðgjöf.
Símasala.
Almenn tölvuvinnsla.

•
•
•
•

Samviskusemi
Vandvirkni og öguð
vinnubrögð.
Jákvæðni og stundvísi.
Þjónustulipurð.
Þekking á innréttingum
kostur.
Íslenskukunnátta
nauðsynleg.

Bílstjóra/lagermann
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•

•
•

•
•

Útkeyrsla til
viðskiptavina
Tiltekt pantana.
Almenn lagerstörf.

•
•
•

Meirapróf.
Vandvirkni og öguð
vinnubrögð.
Jákvæðni og stundvísi.
Þjónustulipurð.
Lyftarapróf er kostur.

Tæknimann
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Viðkomandi þarf að hafa
grunnþekkingu á tölvubúnaði
og í lestri á loft- og rafmagnsteikningum þar sem unnið er
með rafsegulliða, rafmagnsmótora, loftloka, lofttjakka
og stýringar.

Uppsetningum og viðhaldi á
trésmíðavélum og tækjum,
einnig tölvu- og rafeindastýrðum trésmíðavélum.
Almennar
trésmíðavélaviðgerðir.

Deildarstjóri yngsta stigs
Grunnskóli Grindavíkur auglýsir stöðu deildarstjóra yngsta
stigs frá og með 1. ágúst næstkomandi.

seltjarnarnes.is

Starfssvið deildarstjóra
Deildarstjóri er millistjórnandi með mannaforráð og ber
ábyrgð á skólahaldi á skólastigi.
Fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í
faglegri umræðu.
Samskipti við nemendur og foreldra.
Umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara
og aðra stjórnendur.
Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra
Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í
grunnskóla sem er metnaðarfullur, víðsýnn og góður í
mannlegum samskiptum, hefur skipulagshæfileika, er
sveigjanlegur og tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.
Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.
Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.
•

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með
tæplega 500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í
Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi í
samráði við foreldra þar sem allir eru virkir, að öllum
líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér,
öðrum og umhverfi sínu. Í framtíðarsýn skólans
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem
áhersla er á að allir nemendur hljóti góða menntun og
fái hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn og
áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverfi.
Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til
fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu
fyrirtæki. Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðunni
okkar www.hegas.is

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut
2, 240 Grindavík eða sendist á netfangið halldorakm@
grindavik.is fyrir 2. júní n.k.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
senda umsóknir fyrir 30. maí 2017 á
netfang hegas@hegas.is

Nánari upplýsingar veita Halldóra K. Magnúsdóttir
skólastjóri og Guðbjörg M. Sveinsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 420-1200

FRAMTÍÐARSTARF

Þjónustufulltrúi
í Bílaleigu
í REYKJAVÍK
Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, leitar að röskum og
jákvæðum starfsmanni í framtíðarstarf þjónustufulltrúa á starfsstöð
í Reykjavík.
Stutt lýsing á starfi:

Afhending bíla til erlendra sem innlendra viðskiptavina og
· móttaka
við leiguskil
við innlenda sem erlenda söluaðila
· Samskipti
· Upplýsingagjöf, sala þjónustu og skráning bókana
Hæfniskröfur:

og/eða reynsla af sambærilegu starfi
· Stúdentspróf
í tölvunotkun
· Hæfni
bílpróf
· Gilt
þjónustulund
· Framúrskarandi
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
Unnið er á vöktum frá 07:00-17:00 (2,2,3).
Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.brimborg.is (laus störf)
Umsóknarfrestur er til 31. maí 2017

Thrifty Atvinnuaugl. framtíðarstarf_reykjavík_20170511_END.indd 1
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SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Vegna aukinn aumsvifa óskar NormX eftir að ráða röskan
og áhugasaman starfsmann í verslun fyrirtækisins að
Auðbrekku 6, Kópavogi. Framtíðarstarf í boði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórður í síma 8979743.
Umsóknir sendist á normx@normx.is fyrir 22. maí.
NormX er 35 ára gamalt fyrirtæki sem framleiðir og selur
heita potta og tengdar vörur.

Okkur vantar
málmblásturskennara!
Æskilegt er að viðkomandi hafi sérhæfingu í efri
málmblásturshljóðfærum, t.d. trompet. Starfshlutfall er 60%. Umsóknarfrestur er til og með 31. maí
nk.
Sótt skal um starfið á vef Reykjanesbæjar, www.
reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.

Ísafoldarprentsmiðju
vantar fleira
forvinnslufólk
Vegna aukinna verkefna viljum við
ráða fleira forvinnslufólk til starfa:

● Viðkomandi þarf að hafa
haldgóða þekkingu á útskots- og
tölvuvinnslu og kunna á helstu
hugbúnaðarpakka sem notaðir
eru í prentiðnaði í dag. Reynsla af
umbúðavinnslu er kostur.
● Við leitum að dugmiklu, sjálfstæðu
og hæfileikaríku fólki, sem tilbúið
er að tileinka sér nýjungar, læra
á ný forrit og vinna hjá vaxandi

fyrirtæki sem er með fjölbreytt
og krefjandi verkefni og góðan
starfsanda.
● Nánari upplýsingar veitir
Pétur Marel í síma 898 1132.
petur@isafold.is
● Umsóknir skulu sendar á ofangreint
netfang, eigi síðar en 19. maí
2017.

Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir til að veita
skólastjóra heimild til þess að afla upplýsinga úr
sakaskrá skv. lögum nr. 91/2008.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson
skólastjóri í síma 420-1400 / 863-7071 eða Karen
Janine Sturlaugsson aðstoðarskólastjóri í síma
420-1400 / 867-9738.

TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar er framsækinn
og fjölmennur tónlistarskóli með nútímalega
kennsluhætti og fjölbreyttar námsleiðir.

Suðurhraun 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu.
Við erum aðilar að rammasamningi Ríkiskaupa og rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.

GER Innflutningur óskar eftir að ráða

SNILLING Í STJÓRNUN

VÖRUHÚSAKERFA
Helstu störf:

-

Innleiðing vöruhúsakerfis
Yfirumsjón með vöruhúsakerfi
Starfar með verkstjóra að skipulagningu
Vinnur að bestun verkferla við inntöku og
afgreiðslu vara

Hæfniskröfur:
-

Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision
Þekking og reynsla á vöruhúsakerfum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði og metnaður í starfi

Ert það þú?
Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

vinna@ger.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Rafsveinn ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.

STARFSFÓLK ÓSKAST!
Rosenberg Klappastíg er að ganga í endurnýjun lífdaga og
vegna aukinna umsvifa vantar okkur að bæta við skemmtilegu og duglegu fólki, þjónum og kokkum, í teymið.
Okkur vantar:
• Vaktstjóra í sal
• Vaktstjóra í eldhús
• Vana þjóna í vaktavinnu
• Kaffibarþjóna í vaktavinnu
• Kokkteilbarþjóna
• Vínþjóna
• Uppvaskara og aðstoð í eldhús
Endilega sendið okkur ferilsskrá á
rosenbergreykjavik@gmail.com.
Einungis duglegt og metnaðarfullt fólk kemur til greina.

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

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, uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi,
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á
starfsumsokn@gmail.com.

Vakahf. óskar eftir starfsfólki í framtíðarstörf og
sumarafleysingar.
Bílstjóri
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst
Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá
á starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri.
- Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar
Móttaka
Óskum eftir starfsmanni á skrifstofu okkar.
Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar kennara og
þroskaþjálfa til starfa við Setrið, sérdeild Suðurlands
sem starfrækt er við skólann.
Umsækjandi þarf að hafa kennslu- eða þroskaþjálfaréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og
áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.
Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2017.
Umsóknarfrestur er til 22. maí n.k.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari í leikskólann Núp
Grunnskólar

· Kennari í upplýsingaveri í Hörðuvallaskóla
· Umsjónarkennari á yngsta stig í
Hörðuvallaskóla

· Náms- og starfsráðgjafi í Hörðuvallaskóla
· Dönskukennari í Kópavogsskóla
· Matreiðslumaður í Salaskóla
· Námsráðgjafi í Salaskóla
· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

Velferðasvið

Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur
saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar frá 1.ágúst nema annað sér
tekið fram:
• Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi
• Afleysing í umsjónarkennslu á yngsta stigi til 1. mars 2018 vegna
fæðingarorlofs
• Íslenskukennsla á unglingastigi, tímabundin afleysing til eins árs
• Enskukennsla á unglingastigi, afleysing til áramóta vegna
fæðingarorlofs
• Dönskukennsla í unglingadeild, 50 – 60% ráðning
• Deildarstjórastaða á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi
• Þroskaþjálfastaða
Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is eða á
www.lagafellsskoli.is. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
5259200/8968230. Umsóknir, með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 26. maí 2017.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Iðjuþjálfun
Talmeinafræðingur

sviðsstjóri iðjuþjálfa á
tauga- og hæfingarsviði
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Óskað er eftir
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfshlutfall
samkomulagsatriði.

einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði
er til umsóknar
afleysingarstaða sviðsstjóra á taugaogLaus
sjálfstæði
í starfi.

og hæfingarsviði. Um er að ræða 95% stöðu.

· Karlkyns starfsmaður í Salalaug

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

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

Leikskólar

Sundlaugar

Lágafellsskóli Mosfellsbæ

Vinnutími 12-17 aðra vikuna og 12-18 hina.

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármálaráðherra
stofnanasamnings
og Reykjalundar.
Æskilegtauk
er að
viðkomandi getiFræðagarðs
hafið störf 1.nóvember
2012

eða samkvæmt
nánara
samkomulagi.
Sviðsstjóri
ber ábyrgð á
Nánari
upplýsingar
um starfið
veitir Þórunn
Hanna Halldórsdóttir
skipulagi, þróun og framkvæmd
iðjuþjálfunar á sviðinu.
yfirtalmeinafræðingur,
thorunnh@reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem

Umsóknarfrestur
til 28. maí 2017
áhersla er lögð áerskjólstæðingsmiðaða
nálgun og heildræna

sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á
lagshæfileikawww.reykjalundur.is
og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum.
heimasíðunni

Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu
fólki semendurhæfingarmiðstöð
vinnur saman í öflugri teymisvinnu
að
Reykjalundur,
SÍBS.
því að auka Sími
færni585
og lífsgæði
einstaklinga
með
skerðingu
vegna
2000 – www.reykjalundur.is
taugasjúkdóma og fötlunar.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki
þriggja ára starfsreynslu.

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2154,
netfang; siggaj@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Vegna
aukinna umsvifa leitum við að
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á
öflugum
á verkstæði okkar.
heimasíðunniliðsauka
www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 –
STARFSMAÐUR
www.reykjalundur.is Á BREYTINGAVERKSTÆÐI

LIÐSAUKI
ÓSKAST

Vopnafjarðarskóli auglýsir
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara og
kennara yngri barna næsta skólaár, 2017-2018. Skólinn
er heilsueflandi grunnskóli og er með fleiri íþróttatíma
en ætlast er til. Við skólann er ágætt íþróttahús með
heilsurækt. Umf.Einherji heldur uppi öflugu íþróttastarfi
og möguleikar eru á íþróttaþjálfun samhliða í
þróttakennslunni
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi eru í boði.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri
í síma 8489768, sirra@vopnaskoli.is

Við leitum að starfsmanni með góða þekkingu
en ekki síst brennandi áhuga á jeppum og jeppabreytingum. Reynsla af breytingavinnu er æskileg og
iðnmenntun er kostur.
Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@arctictrucks.is.
Upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir, sími 540 4911.

Umsóknarfrestur er til 21. maí.
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Ertu fa

gmaðu

r í hár

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

i?

Nýtt viðskiptamódel fyrir hárgreiðslufólk.
• Engin stólaleiga eða föst gjöld.
• Þú kemur með þína hæfileika og gerir það sem þú ert best/ur í.
• Þú borgar ekkert þegar þú ert í fríi eða frá vinnustaðanum
út af öðrum ástæðum.
• Enginn byrjunarkostnaður og þú færð þína innkomu greidda vikulega.
• Þetta módel hentar vel fagfólki með +3 ár af reynslu í faginu.

Ef þú hefur áhuga sendu okkur póst á partner@aveda.is

Starfsmaður vanur
vélaviðgerðum óskast.
Prima ehf. óskar eftir starfsmanni á verkstæði

félagsins. Um er að ræða viðhald og viðgerðir á
jarðvinnuvélum, vörubifreiðum og öðrum ökutækjum
ásamt smærri vélum og verkfærum. Prima ehf.
sérhæfir sig í jarðvinnu, húsarifi, veggsögun,
kjarnaborun og múrbroti. Mikil vinna framundan.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Þorstein
í síma 852-5808 eða á prima@primaehf.is

Viltu markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík?
Höfuðborgarstofa leitar að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að efla ímynd Reykjavíkur sem áfangastaðar
og leiða stefnumörkun á sviði markaðsmla fyrir Höfuðborgar- stofu. Verkefnastjóri ber ábyrgð á markaðsstarfi Höfuðboarstofu, gerð-,
innleiðingu- og eftirfylgni markaðsáætlana, markmið- setningu og samhæfingu markaðsmála og öflun og greiningu markaðsupplýsinga. Í starfinu felst umtalsverð samvinna við aðila innan og utan Reykjavíkurborgar.
Um nýtt starf er að ræða hjá Höfuðborgarstofu. Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum tíma.
Starfið krefst:

• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun
á sviði markaðsmála er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði markaðsmála, þekking
og reynsla af ferðaþjónustutengdu markaðsstarfi er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma á
framfæri með skýrum hætti.
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og framúrskarandi skipulagshæfileika.

• Mjög góðrar tungumálakunnáttu, íslensku og ensku, og
hæfni til að tjá sig vel í ræðu og riti.
• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum
viðfangsefnum í einu.
• Góðs valds á upplýsingatækni og –miðlun.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og
ríkrar þjónustulundar.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411
6012.
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.
reykjavik.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. mai nk.
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg.
Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn
Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur.

Skóla- og frístundasvið

Félagsráðgjafi óskast til starfa
hjá félagsþjónustu Borgarbyggðar

Aðstoðarskólastjóri Austurbæjarskóla

Félagsþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa
stöðu félagsráðgjafa. Um er að ræða 100% starf.

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra í Austurbæjarskóla.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining og meðferð barnaverndarmála
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun
• Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
• Forvarnarstarf og fræðsla
Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem félagsráðgjafi
• Reynsla á sviði barnaverndar æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Austurbæjarskóli er rótgróinn skóli í miðbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru 430 nemendur í 1.-10. bekk og um 70 starfsmenn.
Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og samvinnu auk þess sem list- og verkgreinar skipa ríkan sess í skólastarfinu. Austurbæjarskóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem virðing er borin fyrir ólíkum hæfileikum og komið er til móts við
þarfir nemenda. Lögð er áhersla á vinsamleg samskipti og vellíðan nemenda og starfsmanna.
Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og samvinna við foreldra og nærsamfélag er gott.
Verksvið
• Að stýra og bera ábyrgð á daglegu skólastarfi í samvinnu
við skólastjóra og vera staðgengill hans
• Að vinna að starfsþróun
• Að taka þátt í mótun og framkvæmd framtíðarstefnu skólans
í samræmi við lög og reglugerðir, aðalnámskrá grunnskóla
og stefnumótun Reykjavíkurborgar

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Borgarbyggðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum berist til borgarbyggd@borgarbyggd.is
fyrir 1. júní 2017.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís Bjarnadóttir,
félagsráðgjafi í síma 433 7100, netfang: vildis@borgarbyggd.
is og Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í
síma 840 1522, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Hæfniskröfur
• Kennaramenntun, réttindi til að kenna á grunnskólastigi
og kennslureynsla í grunnskóla
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði sérkennslufræða, mannauðsstjórnunar eða stjórnunar menntastofnanna æskileg
• Stjórnunarhæfileikar og stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Staðan er laus frá og með hausti eða eftir samkomulagi. Umsókninni fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, stutt greinargerð um
framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf auk leyfisbréfs til að nota starfsheitið grunnskólakennari og upplýsingar um verkefni
sem umsækjandi hefur leitt og/eða þátttöku í skólaþróun.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2017.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Jóhannesdóttir skólastjóri kristin.johannesdottir@rvkskolar.is.

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

Forstöðumaður í frístundaheimili
Ævintýralandi
Frístundamiðstöðin Gufunesbær
Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman einstakling til starfa í frístundaheimilinu
Ævintýralandi sem staðsett er í Kelduskóla - Korpu.
Ævintýraland er eitt af átta frístundaheimilum sem frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur við grunnskólana í Grafarvogi.
Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstunda
-starf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur.
Megináhersla í starfi frístundaheimilisins er fjölbreytt starf
með börnum.
Helstu verkefni og ábyrgð
•
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir
6-9 ára börn.
•
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk.
•
Samskipti og samstarf.
•
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn.
•
Umsjón með starfsmannamálum.
•
Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins í
samráði við deildarstjóra.
Hæfniskröfur
•
Háskólapróf á uppeldissviði, s.s tómstunda- og
félagsmálafræði, eða sambærileg menntun.
•
Reynsla af starfi með börnum.
•
Reynsla af stjórnun.
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
•
Áhugi á frístundastarfi.
•
Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili.
•
Færni í samskiptum.
•
Góð íslenskukunnátta.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2017.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Sala á óskilamunum.

CMYK: 0-0-90-0

ÚTBOÐ

Pt: Yellow C

Föstudaginn 19. maí 2017, kl. 12:00, verður haldið uppboð
á óskilamunum við lögreglustöðina við Þórunnarstræti á
Akureyri. Boðin verða upp reiðhjól, gosbrunnur og aðrir óskilamunir sem verið hafa í vörslum lögreglunnar á Norðurlandi
eystra í ár eða lengur. Krafist verður greiðslu við hamarshögg.
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra.
11. maí 2017.

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag fyrir lóð
Hótels Arkar, Breiðamörk 1C í Hveragerði.

Fallorka ehf óskar eftir tilboðum í byggingu 160 m2 stöðvarhúss
fyrir Glerárvirkjun II að Réttarhvammi, Akureyri.
Útboðið er með fyrirvara um samþykki byggingaryfirvalda
varðandi deiliskipulag og byggingarleyfi.
Verktími er frá júní 2017 til 30. nóvember 2017.
Helstu magntölur eru:
Útgröftur
Mótasmíði veggja
Steinsteypa
Málning veggja
Múrhúðun utanhúss

Ósk um afhendingu rafrænna útboðsgagna skal senda á
netfangið avh@avh.is og verða þau afhent frá og með 18. maí n.k.
Tilboð skulu berast í lokuðu umslagi á skrifstofu AVH ehf, Kaupangi v/Mýrarveg, Akureyri fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 8. júní 2017
og verða þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 11. maí
2017 nýtt deiliskipulag fyrir lóðina Breiðamörk 1C í
Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 2,4ha reits, sem
afmarkast af Breiðumörk til austurs, Bjarkarheiði til
norðurs, Réttarheiði til vesturs og opnu svæði til suðurs.
Deiliskipulagið felur í sér tvo nýja byggingarreiti á lóðinni og að nýtingarhlutfall lóðarinnar verði 0,5 að
hámarki.
Deiliskipulag þetta hefur hlotið meðferð skv. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast nú þegar gildi.

Hreinsistöð fráveitu
á Akureyri - Húsbygging

Guðmundur F. Baldursson
Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í byggingu
hreinsistöðvar fráveitu á Akureyri í Sandgerðisbót.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted í síma
411-5600 og tölvupósti thora.melsted@reykjavik.is

Helstu magntölur:

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

Steypumót
Steinsteypa
Bendistál

FrístundamiðstöðGufunesbær
Ævintýraland, Kelduskóla Korpu
Gufunesbæ , 112 Reykjavík

Kynningarfundur

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

4.250 m2
1.000 m3
110.000 kg

Verkið skal klárast að fullu fyrir 31. desember 2018.

Norðurorka hf boðar til kynningarfundar fyrir verktaka
vegna fyrirhugaðrar byggingar nr. 8 á lóð fyrirtækisins
að Rangárvöllum, Akureyri.

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 15. maí
2017. Til að fá aðgang að vefnum þarf að senda upplýsingar
um nafn fyrirtækis, forráðamann, netfang og síma til Haraldar
Jósefssonar – á póstfangið: hajo@no.is. Tilboðum skal skila
til þjónustuanddyris Norðurorku, Rangárvöllum 603 Akureyri
(jarðhæð), eigi síðar en mánudaginn 12. júní 2017 kl. 11:00
og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, eða
fulltrúum þeirra, sem þess óska.

Byggingin er 2ja hæða skrifstofubygging, samtals
715 m2 að stærð.

Rafsveinn ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.

1.050 m3
800 m2
250 m3
350 m2
250 m2

Áætlaður byggingartími er frá sumri 2017 til
hausts 2018.
Fundurinn verður haldinn kl. 15:00 19. maí n.k. á 4. hæð
skrifstofu Norðurorku að Rangárvöllum Akureyri.
f.h. Norðurorku hf
Verkefnisstjóri

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Bollagarðar 79
Einbýli

170 Seltjarnarnes
6 herbergi

98.500.000

187,2 fm

Vandað hús

Frábær staðsetning fjölskylduvænt.
Brandur fasteignasali

897 1401

Grandavegur 4
Íbúð

Vatnsstígur 20-22
6. hæð

3 herbergi

134.900.000
Opið hús

173,6 fm

???
Sérhæð

1. hæð

46.900.000

3-4 herbergi

105 Reykjavík
114,2 fm

frábær staðsetning

Húsið nýlega endurnýjað
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Fjölbýli –íbúð

897 1401

188,5 fm

Bílskúr
844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

38.900.000

101,3 fm

Laus fljótlega

Stutt í þjónustu
Brandur fasteignasali

897 1401

Tilboð

301 Akranes
139 fm

Stór lóð og tækifæri til uppbyggingar

Fullbúin hús á þessum eftirsótta stað
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Sölumaður verður á staðnum sun. kl. 15.00-16.00

lau 13. maí kl. 14.00-14.30

Efsta hæð

3-4 herbergi

Ölver 34
Heilsárshús

Gunnlaugur fasteignasali

Hringbraut 95

40.900.000

108 Reykjavík

SUMAR-/HEILSÁRSHÚS Í HVALFJARÐARSVEIT

170 Seltjarnarnes

4 herbergi

79.900.000
Opið hús

mið 17. maí kl. 17.00 – 17.30

???

mán 15. maí kl. 17.00 - 17.30

Laus strax

897 1401

Safamýri 56

Brandur fasteignasali

Unnarbraut 17

Brandur fasteignasali

99,7 fm

mán 15. maí kl. 18.00-18.30

107 Reykjavík
Fjölskylduvæn íbúð í Vesturbænum.

101 Reykjavík

Vandaðar innréttingar

Bólstaðarhlíð 48

3-4 herbergi

45.900.000
Opið hús

Opið hús

mán 15. maí kl. 17.00-17.30

101 Reykjavík

3 herbergi

85,9 fm

Stutt í alla þjónustu

Sólstofa, einstök staðsetning
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Penthouse-íbúð til leigu – eða sölu

Miðtún 15
Íbúð

34.900.000

105 Reykjavík
3 herbergi

62,8 fm

Laus strax

Íbúð

Björt og vel skipulögð endurnýjuð íbúð
Úlfar Þór fasteignasali

Mýrargata 26

897 9030

Tilboð

101 Reykjavík

Snorrastaðir – við Laugarvatn

801 Selfoss

Stórkostleguútsýni til austurs, suðurs og í vestur

Fallegur sumarbústaður í landi Snorrastaða við Laugarvatn – stendur á
afar grónu Eignarlandi, 2.500 fm. Heitur pottur, hitaveita, verönd
umhverfis húsið – útsýni.

Þóra fasteignasali

16.500.000

2herbergi

96 fm

Til leigu – eða sölu

777 2882

Þóra fasteignasali

777 2882

JÓRSALIR 14, 203 KÓPAVOGUR
I

OP

S

Ú
ÐH

Opið hús þriðjudaginn 16. maí milli 17:15 og 17:45.
Fallegt og velskipulagt 262 fm einbýlishús í rólegri botnlanga götu. Innbyggður bílskúr. Bílastæði
fyrir þrjá bíla á lóð. Húsið skiptist þannig: anddyri, hol, snyrting, stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús,
baðherbergi og fimm svefnherbergi. Garðurinn er með timburverönd og skjólgirðingum. Stutt er í
skóla, íþróttastarfsemi og Salarlaug.
Nánari upplýsingar veita:
Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

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

Hafdís Rafnsdóttir
sölustjóri
S: 820 2222
hafdis@fstorg.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
s: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Landmark leiðir þig heim!

Sveinn Eyland

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

KIRKJUTEIGUR – 105 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

-Eign sem býður uppá mikla möguleika
-Tvær íbúðir, sérinngangur
-Tveir bílskúrar 48 & 40 fm

MIÐLEITI – 103 RVK

FYRIR 55 ÁRA & ELDRI
-Rúmgóð 2ja-3ja herb. í GIMLI
-Rúmgóð rými eru í íbúðinni
-Yfirbyggðar svalir

-Eignin er að mestu upprunanleg
-Heildareignin í góðu ástandi
-Rúmgóð og snyrtileg lóð

LAUS TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
V. 86.9 millj. Sveinn s. 6900.820

-Íbúð er ca. 100 fm í heildina
-Stæði í bílgeymslu
-Verulega mikil sameign í húsinu

LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 47.9 millj. Sveinn s. 6900.820

FRAMNESVEGUR – 101 RVK

-Mikil sameign í kjallara
-Nýtt þakjárn á húsinu

-Endurnýjuð 2ja herb. íbúð
-Íbúð er ca. 58 fm & geymsla 16 fm
-Rúmgóð rými í íbúð og góð lofthæð

LAUS TIL AFHENDINGAR

BALDURSGATA – 101 RVK

-Aukin lofthæð, rósettur í loftum
-Endurnýjað bað og eldhús

-Rúmgóð og sjarmerandi íbúð með sérinng.
-Íbúð er 100 fm 4ra herbergja
-Rúmgóð herbergi og stofa

V. 35.9 millj. Sveinn s. 6900.820

LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 54.9 millj. Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS

15. maí 17:45 – 18:15

Holtsvegur 37 íb 503

Mánatún 1

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 100 fm

105 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: Frá 81,7 fm

Glæsileg penthouse íbúð með þaksvölum
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar.
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna en votrými
flísalögð. Tvö stæði í bílageymslu.
Heyrumst

Heyrumst

69.900.000

Stefán 892 9966

Löggiltur fasteignasali

15. maí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

15. maí 17:30 – 18:00

Holtsvegur 41

Lómasalir 4

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 147,7 fm

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 106,7 fm

Ný og glæsilega 4 herb. Íbúð ásamt stæði
í lokaðri bílageymslu. Afhent fullbúin með
gólfefnum, steinn á borðplötum og sólbekkjum
og 24 fm svalir.
Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

44.900.000

Mánatún 11-13

105 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK
HÆÐ

HERB:

6

STÆRÐ: 120,5-133,5 fm FJÖLBÝLI

Mjög falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð
hæð með sérinngangi ásamt bílskúr. Raflagnir,
skolp, hús að utan ásamt gólfefnum og
innréttingum að mestu endurnýjað.
Heyrumst

Hannes 699 5008

HERB:

3

NÝJAR ÍBÚÐIR. Aðeins tvær eignir eftir, íbúðir
109 & 305 Glæsilegar, vel skipulagðar og bjartar
3ja og 4ra herbergja íbúðir í fallegu húsi. Öllum
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Heyrumst

72.900.000

Gunnar 699 3702

Löggiltur fasteignasali

54,5 - 61,7 M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

14. maí 14:00 – 14:30

Gullengi 2

Suðurgata 8a

112 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK
PARHÚS

HERB:

11

Mjög fallegt fjögurra íbúða hús. Allar íbúðir með
sérinngangi. Þrjú samþykkt bílastæði fylgja.
Einstök staðsetning. Eignin er mikið
endurnýjuð. Miklar leigutekjur.

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

3

14. maí 15:00 – 15:30

Stórholt 31

Heyrumst

HERB:

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 175 fm

FJÖLBÝLI

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

64.900.000

Stefán 892 9966

STÆRÐ: 293 fm

HERB: 2-4

Frá 51,5 M

Lára 899 3335

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Nýjar og glæsilegar íbúðir í fjölbýli við
Mántaún 1. Fullbúnar án gólfefna. Votrými
flísalögð. Sérsmíðaðar innréttingar. Stæði í
bílakjallara. Afhending í feb 2018

145.000.000

STÆRÐ: 132 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Glæsileg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð
á 2. hæð með sérinngangi við Gullengi 2 í
Grafarvogi.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

53.500.000
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Allar nánari upplýsingar um eignina veitir
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767

Sóltún 20, 105 Reykjavík

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!

VERÐ 55,9 millj

Sunnudag kl. 14 - 15

Neskaupstaður - Bakkavegur 3
Frábær fjárfestingarkostur.

einar@egfasteignamidlun.is

Tröllakór 9-11

www.egfasteignamidlun.is

SÉRLEGA BJÖRT OG FALLEG 139 FM 4JA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ STÓRRI VERÖND OG
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU Á GÓÐUM STAÐ Í KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI.
Þrjú góð svefnherbergi og björt og góð stofa með fallegu opnu eldhúsi með stórri eyju með miklu skápaplássi.
Ca. 60 fm afgirt hellulögð suðurverönd með útsýni og 5 fm útigeymslu. Frábær staðsetning við jaðarlóð.
Stutt í ýmis konar þjónustu svo sem skóla, leikskóla, íþróttastarfsemi og verslun.

Verslunar og atvinnuhúsnæði á besta stað í bænum.
Til sölu verslunarhúsnæði á einni hæð samtals 629,8 fm byggt að hluta 2004.
Húsnæðið er súlulaust, steyptir útveggir, límtrés loftabitar. Í húsnæðinu var
rekin verslunin Nesbakki. Húsnæðið er vel búið með kælum og frystum og
öðru sem tilheyrir verslunarekstri. Góð aðkoma er að húsnæðinu og næg
bílastæði. Hentar vel undir ýmsan rekstur t.d gistihús/hótel.
Allar frekari upplýsingar um húsnæðið veitir:
Sturla Pétursson lögg. fast. s: 588-4477 og 899-9083 eða sturla@valholl.is

Sturla
Pétursson
lögg. fast.sali

Síðumúla 27, S: 588-4477

Skólavörðustígur - til sölu eða leigu

Frábær staðsetning
Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík.
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

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

Við mönnum stöðuna

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

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

OPIÐ Á SKIRFSTOFU STAKFELLS TIL KYNNINGAR Á ÞESSUM EIGNUM Á LAUGARDAGINN 13. MAÍ MILLI KL. 13 OG 15

VALLAKÓR 6A OG 6B KÓPAVOGSBRÚN 24 KÓPAVOGSGERÐI 13

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

ÁTTA ÍBÚÐA FJÖLBÝLISHÚS NÝTT Í SÖLULÚXUSÍBÚÐIR

AFHENDAST FULLBÚNAR  ÚTSÝNISÍBÚÐIR

 VEL STAÐSETT OG VANDAÐ AF ALLRI GERÐ

 VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Vorum að fá til sölumeðferðar þetta nýja og glæsilega
fjölbýlishús. Um ræðir fjölbýlishús með 72 íbúðum.
Yfir 20 íbúðir seldar. Lyfta og stæði í bílageymslu.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar um næstu áramót, með
flísum og parketi á gólfum og öllu tækjum þ.m.t. ísskáp
og uppþvottavél.

Nýtt og vandað átta íbúða hús við Kópavogsbrún 2-4. Til sölu glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu
Kópavogsbrún 2-4 er ein lóð með tveimur tveggja hæða vandaða álklædda fjölbýlishúsi. Um er að ræða íbúðir
húsum sem deila sameiginlegri jarðhæð. Um er að ræða með stórum svölum og sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu
stórar sérhæðir með óvenju rúmgóðum stæðum bílkjallara. fylgir flestum íbúðum. Tvö baðherbergi. Stærð íbúða er frá
Flestum íbúðum fylgja stór sér herbergi/tómstundarými 124 fm og til 145 fm. Einnig eru tvær 190 fm penthouse
á jarðhæð með snyrtingu, sérinngangi og gluggum. Tvö íbúðir á efstu hæð. Lyfta og sérinngangur í allar íbúðir, frá
stæði í bílkjallara fylgja nokkrum íbúðunum. Tvær lyftur svölum.
Húsið er vandað og með álklæðningu að utan, stórar eru í húsinu fyrir hvort húsnúmer. Húsið er í byggingu og er
svalir og sérlóð á jarðhæðum.
áætluð afhending síðla hausts 2017.
Frábært útsýni úr mörgum íbúðum.
JÓHANNA
ÓLAFUR H.
EDWIN
BÖÐVAR
ÍRIS
GUÐGEIRSSON
ÁRNASON
SIGURBJÖRNSSON
Rekstrarhagfræðingur
löggiltur fasteignasali
Lögfræðingur,
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166
johanna@stakfell.is

Aðstm. fasteignasala
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777
bodvar@stakfell.is

edwin@stakfell.is
GSM 893 2121
edwin@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
S: 861-9240

HÁTÚN 2A, 105 REYKJAVÍK . TIL LEIGU – TILBOÐ ÓSKAST.

Til leigu 212 fm. atvinnu/iðnaðarhúsnæði að Hátúni 2A, 105 Reykjavík. Um er að ræða austurenda hússins og er í dag starfrækt vélaverkstæði.
Á húsnæðinu eru 4 innkeyrsludyr sem eru 3 m. breiðar og 3,5 m. háar. Eignin býður upp á miklar breytingar og innréttingamöguleika og getur því
hentað fyrir ýmis konar starfsemi. Góð aðkoma og næg bílastæði. Laus fljótlega eða eftir nánara samkomulagi.
Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík
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450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

Sóltún 20, 105 Reykjavík

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!

VERÐ 74,9 millj

s.896 8767

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

einar@egfasteignamidlun.is

Gullteigur 4

Sunnudag kl. 16 - 17

Söluturn á Álftanesi til sölu

www.egfasteignamidlun.is

EINSTAKLEGA FALLEG CA. 165 FM ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI Í ÞRÍBÝLISHÚSI BYGGÐU
2007 Á GÓÐUM STAÐ í TEIGAHVERFI Í LAUGARDALNUM.
Íbúðin sem er sérlega björt og vel skipulögð er með mikilli lofthæð og stórum útsýnisgluggum sem setja mikinn svip
á eignina. Íbúðin skiptist í stóra og góða stofu, opið eldhús með stórri eyju, fjögur svefnherbergi, baðherbergi með
baðkari og sturtu, þvottahús og geymslu. Afgirtur stór garður og sér hellulagt bílastæði undir skýli inn á lóðinni sunnan
megin við húsið. Frábær staðsetning rétt við útivistarparadísina í Laugardalnum

Bitakot selur pylsur, hamborgara og aðrar veitingar ásamt
sælgæti og ís. Rekstur hefur verið farsæll undanfarin 7 ár enda
eina sjoppan á Álftanesinu. Selst nú bæði reksturinn með öllum
tækjum ásamt húsnæðinu við Breiðumýri. Góð velta og fastir
viðskiptavinir. Góð staðsetning við sundlaug Álftaness. Gott
tækifæri fyrir einstaklinga eða fjölskyldur sem vilja hefja eign
rekstur.
Uppl. veitir Páll Heiðar í palli@450.is eða s: 7754000

Neskaupstaður - Bakkavegur 3
Frábær fjárfestingarkostur.

Verslunar og atvinnuhúsnæði á besta stað í bænum.
Til sölu verslunarhúsnæði á einni hæð samtals 629,8 fm byggt að hluta 2004.
Húsnæðið er súlulaust, steyptir útveggir, límtrés loftabitar. Í húsnæðinu var
rekin verslunin Nesbakki. Húsnæðið er vel búið með kælum og frystum og
öðru sem tilheyrir verslunarekstri. Góð aðkoma er að húsnæðinu og næg
bílastæði. Hentar vel undir ýmsan rekstur t.d gistihús/hótel.

Garðabær

Brúnás 3

Allar frekari upplýsingar um húsnæðið veitir:
Sturla Pétursson lögg. fast. s: 588-4477 og 899-9083 eða sturla@valholl.is

Vorum að fá í sölu eitt allra
glæsilegasta einbýlishúsið í Garðabæ

Um er að ræða samtals 541 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Brúnás 3. Húsið var byggt árið 2005 og stendur
á frábærum útsýnisstað. Húsið skiptist m.a. í stórar glæsilegar
stofur með arni, glæsilegt rúmgott eldhús með sérsmíðaðri
innréttingu, arni og mjög vönduðum eldhústækjum, fimm
stór herbergi, fataherbergi, þrjú glæsileg baðherbergi með
vönduðum ítölskum tækjum og stórt tómstundaherbergi.
Glæsilegar innréttingar eru í öllu húsinu. Mjög stór bílskúr.

Síðumúla 27, S: 588-4477

Sturla
Pétursson
lögg. fast.sali

Eggert Ólafsson

lögg. fast.
s. 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Húsið er fullbúið og hefur ekkert verið til sparað.

Boðaþing 12 bjalla 16 – 203 Kóp.
Opið hús þriðjudag 16. maí kl. 17:00 – 17:30

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

IÐ
OP

MBA og löggiltur fasteignasali

S

HÚ

magnea@eignamidlun.is
861 8511
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

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

FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI - ÖRSTUTT Í FÉLAGS- OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ. Falleg og rúmgóð 94,4 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð fyrir
55 ára og eldri í viðhaldsléttu lyftuhúsi. Sólstofa með útgengt á
verönd. Laus fljótlega. Örstutt er í félags- og þjónustumiðstöðina
Boðann á vegum Kópavogsbæjar, þar sem er sundlaug, hárgreiðslustofa, snyrtistofa, mötuneyti, vinnustofa o.fl. Í nálægð við
náttúruparadísina Heiðmörk og Elliðavatn. Verð: 39,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

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

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

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
S: 861-9240

Berjarimi 28, 112 Reykjavík
ÚS

H
PIÐ

O

Opið hús þriðjudaginn
16. maí kl.17:30 – 18:00

Falleg og rúmgóð 3ja herb.
89,9fm. íbúð með sérinngangi.
Stæði í bílageymslu fylgir sem
ekki er inn í fermetratölu íbúðar.
Snyrtileg sameign og lokaður
garður með leiktækjum. Gæludýr eru leyfð í húsinu.
Verð 37,9 millj.

Holtsvegur 33, 210 Garðabær
ÚS

H
PIÐ

O

Opið hús sunnudaginn
14. maí kl. 15:00 - 15:30.

Þakíbúð með útsýni Urriðaholtinu í Garðabæ. Íbúðin er
skráð 165,7 fm. þar af er 13,3 fm.
geymsla í sameign. Eignin er
laus við kaupsamning og skilast
skv. ÍST 51 á byggingarstigi 5.
Tilbúin til innréttingar.
Verð: 69,9 millj.

Strandasel 8, 111 Reykjavík
S

Ú
ÐH

I

OP

Opið hús mánudaginn
15. maí kl. 17:30 – 18:00

Björt og rúmgóð 4ra herb. 102,7
fm. íbúð á jarðhæð með sér
baklóð.
Eignin stendur á skjólsælum og
grónum stað í grennd við skóla
og leikskóla.

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

Bára Daníelsdóttir

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

S

I

Ú
ÐH

OP

PIÐ

O

S

HÚ

Sogavegur 172, 108 Reykjavík
PIÐ

O

S

HÚ

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

Vel staðsett 5 herb. 93 fm. íbúð í
fallegu húsi með sérinngangi.
Eign á góðum stað þar sem stutt
er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Verð: 39,9 millj

Unufell 50, 111 Reykjavík
S

Ú
ÐH

I

OP

Opið hús miðvikudaginn
17. maí kl. 17.30 – 18.00

Rúmgóð 4ra herb. íbúð í fjölbýli.
Eignin er 99,5 fm. þar af er 4,8
fm. geymsla í sameign.
Íbúðin er í fjölskylduvænu hverfi
þar sem stutt er í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
Verð: 34.4 millj.

Suðurgata 6, Siglufjörður
Reisulegt hús við aðalgötu
bæjarins á Siglufirði. Vel til
haldið verslunar- og íbúðarhús á
þremur hæðum. Þrjú verslunarrými, bílskúr og tvær íbúðir.
Húsið er skráð 465 fm. Gólfflötur
er töluvert meiri, þar sem hluti
eignar í risi er undir súð. Eign
sem býður upp á mikla möguleika.
Verð: 53,9 millj.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja
80,6fm. íbúð á 4. hæð fyrir miðju.
Nýleg eldhúsinnrétting. Vel
staðsett eign miðsvæðis í
Reykjavík.
Verð: 36,9 millj.

Fallegt tvíbýlishús á þremur
hæðum á Siglufirði með útsýni yfir fjörðinn. Tvær íbúðir
eru í húsinu, hægt að kaupa
íbúðirnar saman eða í sitt hvoru
lagi. Önnur er skráð 48 fm. hin
er skráð 78,8 fm. Húsið hefur
fengið gott viðhald. Frábær
staðsetning rétt við miðbæinn
og í göngufæri við höfnina.
Verð: 9,5 millj. og 14,5 millj.

Opið hús sunnudaginn
14. maí kl. 16:00 – 16:30

Rúmgóð 109,9 fm. 4ra herb. íbúð
á 3. hæð. Íbúðin er öll nýuppgerð á glæsilegan og vandaðan
máta.
Góð eign sem vert er að skoða.
Stutt er í alla þjónustu og falleg
útivistarsvæði. Íbúðin getur
verið laus við kaupsamning.
Verð: 36,9 millj.

Opið hús miðvikudaginn
17. maí kl. kl. 17:30 – 18:00

Suðurgata 24a, Siglufjörður

Garðar Kjartansson

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

Ferjubakki 2, 109 Reykjavík

Verð: 37,9 millj.

Álftamýri 14, 108 Reykjavík

Gylfi Jens Gylfason

Hátún 2a, 105 Reykjavík - Til leigu.
U

TIL

IG
LE

Til leigu 212 fm. atvinnu/
iðnaðarhúsnæði að Hátúni 2A,
105 Reykjavík. Um er að ræða
austurenda hússins. Í dag er
starfrækt vélaverkstæði. Eignin
býður upp á miklar breytingar
og innréttingamöguleika og
getur því hentað fyrir ýmis konar
starfsemi.
Góð aðkoma og næg bílastæði.

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

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar
Farartæki

SUMARTILBOÐ!

RENAULT KADJAR Árgerð 2016,
ekinn 40 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
SUMARTILBO’Ð 2,990.000.
Rnr.109696. BILAMARKSÐURINN.IS
5671800

NÚNA ER TÍMINN !

Yamaha Golfbíll ramgnsdrifinn
árg 2013 með húsi, verð 1150 þús
(sjá fleiri myndir 150536) Gunnar
8972908

MERCEDES-BENZ C 200 bluetec stw.
Árgerð 2016, ekinn 10 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 4.990.000. Rnr.103388.

VOLVO Xc90 T8 Hybrid Inscription.
Árgerð 2016, Ekinn 3 Þ.KM, Bensín,
Sjálfskiptur. Einn með öllu Verð
11.950.000. Rnr.241227

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

3 STK - RENAULT MASTER DCI100
L2H2 Árgerð 2013 og 2014, eknir ca.
45 Þ.km, dísel, 6 gíra, bakkskynjarar
ofl. Verð frá 2.399þkr + vsk.

TILBOÐ

VW Passat bluemotion 2,0 tdi.
Árgerð 2011, ekinn 137 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur TILBOÐ 2.390.000.
Rnr.109694. BILAMARKADURINN.IS
5671800

LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE
LUXURY SD4 nýskr. 04/2016, ekinn
9 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, mjög vel
búinn. Verð 7.990.000 kr. Raðnr.
256135

VOLVO Xc90 inscription t8 hybrid.
Árgerð 2017 Nýr bíll bensín/
rafmagn Hlaðin aukab sjálfskiptur.
Verð 11.490.000. nýr kostar um
14.000 hjá umboði Rnr.212283.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

CHRYSLER Town & Country . Árgerð
2009, Ekinn 104 Þ.KM, Bensín,
Sjálfskiptur. Verð 3.190.000.
Rnr.241222.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

AUDI Q5 quattro pamorama.
Árgerð 2016, ekinn 14 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.490.000.
Rnr.103149.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

1,790,ÞUS STG.

SKODA Octavia ambiente combi
4x4. Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. TILBOÐ 1,790.ÞÚS. STG.
Rnr.109667.BILAMARKADURINN.IS
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Góð
kaup!

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

BMW F800GS nýskr. 08/2012, ekið
12 Þ.km, mikið af aukahlutum. Lítur
út sem nýtt! Verð 2.090.000 kr.
Raðnr. 288409 á BILO.is

MERCEDES-BENZ ClA 220 Cdi.
Árgerð 2014, ekinn 45 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 6.350.000.
Rnr.241076.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

CHEVROLET Captiva

TOYOTA Auris terra

Árgerð: 2012
Ekinn: 142þ.km.

Árgerð: 2015
Ekinn: 78þ.km.

Save the Children á Íslandi

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15
www.litla.is

HOBBY 495 ul premium

Verð: 2.490.000 Verð: 2.190.000 Verð: 4.390.000

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Dísel
Sjálfskiptur.

Rnr.270493.

OPEL Astra gtc opc

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.250255.

SUZUKI Sx4 s-cross

Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.280013.

SUZUKI Grand vitara.

Verð: 1.290.000 Verð: 2.580.000 Verð: 1.490.000
Árgerð: 2006
Ekinn: 75þ.km.

Bensín
6 gírar

Rnr.270557.

Árgerð: 2015
Ekinn: 42þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.107785.

Árgerð: 2008
Ekinn: 185þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.270631.

