Atvinnuauglýsingar

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

Útlendingastofnun auglýsir tvö ný störf laus til umsóknar:

Mannauðsstjóri
Sviðsstjóri móttökumiðstöðvar

www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um störfin eru á www.intellecta.is

Sérfræðingur í
Útlánagreiningu
Deildin er hluti af Útlánaáhættu og eigin árþörf á Áhættustýringarsviði
bankans. Útlánagreining annast greiningar og skýrslugjöf um
útlánaáhættu bankans og miðlar upplýsingum til stjórnenda og
eirlitsaðila. Markmið deildarinnar er að bæta áhættumenningu bankans
með stuðningi við hönnun á betri útlánaferlum, öflugri fræðslu og skilvirku
upplýsingaflæði um stöðu og þróun útlánasafnsins.

Helstu verkefni

Hæfni og menntun

Nánari upplýsingar

» Greining á útlánaáhættu
og eiginfjárþörf

» Háskólamenntun í raungreinum, verkfræði, tölvunarfræði,
fjármálum eða sambærilegu

Nánari upplýsingar veita
Páll Guðmundsson, deildarstjóri
Útlánagreiningar í síma 410 5221
eða með tölvupósti á pall.
gudmundsson@landsbankinn.
is og Bergþóra Sigurðardóttir,
starfsþróunarstjóri í síma
410 7907 eða með tölvupósti
á bergthora.sigurdardottir@
landsbankinn.is.

» Fræðsla og stuðningur við
viðskiptaeiningar við mat
og greiningu á útlánaáhættu
» Notkun og þróun líkana við
mat á útlánaáhættu og í sviðsmyndagreiningum
» Virðismat útlána
» Skýrslugjöf til eftirlitsaðila

» Reynsla af gagnagrunnsfyrirspurnum og skýrslugerð
» Framúrskarandi greiningarhæfni
» Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum
» Reynsla af fjármálamarkaði
er kostur
» Þekking á SAS er kostur

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Útlánagreiningu“ fyllist út á vef bankans landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2017.

Upplýsingatækni - áhugaverð tækifæri
• Vefforritun og vefþróun
• Kerfisrekstur
www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Gjaldkeri - Bókari
Virt sölu- og þjónustufyrirtæki á sviði tæknilausna leitar að
metnaðarfullum einstaklingi í starf gjaldkera - bókara.
Starfssvið
-

Umsjón með bókhaldi og undirbúningur fyrir endurskoðun
Umsjón með mánaðarreikningum og innheimta
Umsjón með launaútreikningum og launagreiðslum
Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
Framsetning fjármálaupplýsinga
Gerð rekstraruppgjöra

Er vandvirkni
þinn kostur?

Hæfniskröfur

- Menntun á sviði viðskiptafræði eða sambærilegt
nám kostur
- Reynsla af bókun og uppgjörum nauðsynleg
- Þekking og færni á Excel nauðsynleg
- Frumkvæði, kraftur og sjálfstæð vinnubrögð
- Metnaður til að skila góðu starfi í lifandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 10. júlí 2017.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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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.

Deildarstjóri fyrirtækjaafgreiðslu
Pósturinn í Reykjavík óskar eftir að ráða í stöðu deildarstjóra til að sjá um rekstur fyrirtækjaafgreiðslu fyrirtækisins. Afgreiðslan er 10 manna deild
sem er staðsett í Póstmiðstöð Íslandspósts og sinnir þjónustu við stærstu viðskiptavini fyrirtækisins.
Starfssvið

Hæfnis- og menntunarkröfur

Almennur rekstur afgreiðslunnar,
áætlanafgerð, starfsmannamál o.fl.

Háskólamenntun á sviði viðskipta, reksturs eða menntun/reynsla
sem nýtist í starfi

Skipulag vinnuferla og þróun þeirra

Góð tölvu og bókhaldskunnátta er mikilvæg

Skipulag og eftirlit með að viðskiptafærslur
séu réttar og afstemmdar

Góð tungumálakunnátta

Þátttaka í ýmsum þróunarverkefnum Póstsins

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar veitir Kjartan Flosason í síma 580 1000 eða í netfanginu kjartan@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:
30. júní 2017

Umsóknir:
umsokn.postur.is

ENNEMM / SÍA / NM82773

> Innheimtufulltrúi
Samskip óska eftir innheimtufulltrúa til starfa
í starfsstöð sína í Reykjavík. Meginverksvið
innheimtufulltrúa er umsjón með daglegri
innheimtu viðskiptakrafna, færslu innborgana,
afstemmingu, frágangi og eftirfylgni
innheimtu sem og að svara fyrirspurnum
viðskiptavina.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innheimtustörfum æskileg
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Góð enskukunnátta bæði í tali og riti
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí n.k.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar www.samskip.is og eru umsækjendur beðnir
um að skila inn ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir Björk Ágústsdóttir innheimtustjóri í bjork.agustsdottir@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði,
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

ÍAV óskar eftir verkefnastjóra
ÍAV er eitt stærsta og öflugasta
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar bæði hérlendis og erlendis.

ÍAV Marti Búrfell leitar að öflugum verkefnastjóra sem hefur reynslu af verkstýringu í jarðvinnu.
Starfið er við stækkun Búrfellsvirkjunar og er æskilegt að starfsmaðurinn búi yfir reynslu af viðlíka
störfum.
Starfssvið

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar
kraftmikla og framsækna einstaklinga, með
góða hæfni í mannlegum samskiptum.

• Áætlanagerð og framkvæmd við jarðvinnu við Búrfell.
• Verkstýring á mannskap

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og erum
stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem
hjá okkur ríkir.

Menntunar- og hæfniskröfur

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem
hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og OSHAS
18001 öryggisvottun.

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af ámóta störfum er kostur
Hæfni í verkstýringu
Vottun í verkefnastjórnun eða MPM nám er kostur
Nákvæmni og öguð vinnubrögð
Frumkvæði og hæfni í að vinna sjálfstætt
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst en umsókn skal skila inná vef ÍAV, www.iav.is,
fyrir 7. júlí næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Magni Helgason, mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Við breytum vilja í verk
ÍAV Marti
Búrfell sf.

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ISO
9001

OHSAS
18001

FM 512106

OHS 606809

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management
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Reykjavíkurborg

Framkvæmdaeignasvið
Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Lágafellsskóli Mosfellsbæ

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Verkefnastjóri
hjá útboðsog áætlanadeild
Bílastæðasjóður
- Sérfræðingur

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

eftir
verkefnastjóra
tileinstakling
starfa
útboðs
og áætlanadeild
skrifstofu
Gatna- og eignaumsýslu.
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað
er eftir verkefnastjóra
tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Bílastæðasjóður
óskar eftir að ráða
lausnamiðaðan
og
árangursdrifinn
í starf
sérfræðings.
Viðkomandi
sérfræðingur
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
rekstur
og
viðhald
gatna,
gangstíga,
opinna svæða
og að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjanstarfar
undir stjórnskrifstofu
framkvæmdastjóra
staðgengill hans. • Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
og
áætlanadeild
Gatna-og
ogereignaumvinnur saman
•
Þekking
á
bókhaldi
/
verkbókhaldi.
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a.
í
gatnadeild
og
byggingadeild.
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
di verkefnum?
Helstu verkefni:
oggeta
hæfniskröfur:
• MenntunarMikil hæfni og
til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
rekstur
og
viðhald
gatna,
gangstíga,
opinna
svæða
Laus störf frá 1. ágúst 2017
• Umsjón með rekstrartengdum verkefnum undir stjórn • •Góð
Háskólapróf
á sviði
viðskipta
og rekstrar
tölvuþekking
- Word,
Excel, Lotus
notes. eða sambærileg
og framkvæmdastjóra.
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
• Deildarstjóri óskast í stjórnendateymi skólans
menntun
sem nýtist í starfi.
• Þekking
á borgarkerfinu
er æskileg.
m.a.
í gatnadeild
og byggingadeild.
Meginverkefni viðkomandi er þátttaka í þriggja manna
• Ábyrgð
á innkaupamálum.
• Framhaldsmenntun kostur.
stjórnunarteymi í Höfðabergi með ábyrgð á faglegu starfi
• Samningagerð og samþykkt reikninga.
• Stjórnunarreynsla
og reynsla
af sambærilegum
verkefnum.
Um
er að ræða framtíðstarf
og æskilegt
er að starfsmaður
Starfssvið
x ogTaka
þátt ímeð
stjórnun
verkefna
og
eftirfylgni
þeirra.
geti
hafið
störf sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt
kjara• Starfsmannatengd málefni s.s. utanhald
eftirfylgni
• Mjög
víðtæk
tölvukunnátta
og
þekking
á rafrænum
lausnum
grunnskólahlutans. Viðkomandi er jafnframt hluti af
• Taka
þátt í stjórnun
verkefna og
eftirfylgni þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
tímaskráningu
starfsmanna
(Vinnustund).
og tengdum
búnaði.
stjórnendateymi skólans.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
••Verkbókhald
og samþykkt
reikninga.
Er þátttakandi
í verkefnum
er tengjast
þróun
og
notkun
•
Samskiptahæfni
og
forystuog
skipulagshæfileikar.
•
x Verkefnastjórn og vinnsla
við gerð
kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
upplýsingar
um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
upplýsingatækni og hefur með höndum verkstjórn og Nánari
• Þekking
á stjórnsýslulögum.
• Afleysing í umsjónarkennslu á yngsta stigi til 1. mars 2018
vegna útseldrar vinnu.
x Umsjón með samræmdri
skráningu
í verkbókhald
vegna
skrifstofunnar.
deildarstjóri
í síma
411-1111.
utanumhald þeirra mála fyrir hönd Bílastæðasjóðs.
• Frumkvæði
og metnaður
til að ná árangri
í starfi.
vegna fæðingarorlofs
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
x og Gerð
kostnaðaráætlana
vegna
útboða.og ensku og færni til að setja fram ritað
•skrifstofunnar.
Ráðgjöf, samskipti og samráð við íbúa
hagsmunaaðila,
• Góð færni
í íslensku
•
Þroskaþjálfi, 50 – 100% starfshlutfall
Umsóknarfrestur
hefur verið
framlengdur til 29. sept. 2008.
ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð er varða
ýmis málefni
mál fyrirviðhalds
stjórnsýslu
borgarinnar.
Eftirfylgni
vinnuáætlunar
varðandi
útboðsverk o.fl.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. x
Sótt
er
um
starfið
á
heimasíðu
Reykjavíkurborgar
sem fallavinnuáætlunar
undir Bílastæðasjóð.
•útboðsverka.
Þjónustulund, metnaður og vilji til að takast á við fjölbreytt
• Eftirfylgni
viðhalds varðandi
o.fl.
x útboðsverk
Eftirlit einstakra
Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
www.reykjavik.is
undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
Þróun
greiðslumöguleika.
og krefjandi verkefni.
••Eftirlit
einstakra
útboðsverka.
hjá
útboðsog
áætlanadeild.
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarx
Vinna
við
fasteignavef.
Þátttaka
í teymum vegna bílastæða- og samgöngumála.
••Vinna
við fasteignavef.
félaga og viðkomandi stéttarfélaga.
• Umsjón með hönnunar- og auglýsingamálum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
• Verkefnastjórn
sérverkefna.
Vakin
er athygli á stefnu
Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
5259200/8968230. Umsóknir, með upplýsingum um menntun,
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
Launakjör
kjarasamningum
viðkomandi
stéttarfélaga
og og
Reykjavíkurborgar.
Um fullt starf
erþarft
að ræða.
4 11 eru
11 11samkvæmt
færð þú allar
upplýsingar um þjónustu
og starfsemi
borgarinnar
samband við þá starfsmenn
sem þú
að ná Æskilegt
í.
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
johannam@lagafellsskoli.is
x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri Bílastæðasjóðs í tölvupósti kolbrun.jonatansdottir@
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
Umsóknarfrestur um störfin er til 30. júní 2017.
reykjavik.is

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

x

Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum „Störf í boði“ „Sérfræðingur hjá Bílastæðasjóði“.
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2017.

Borgarverkfræðingur
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

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

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs- og
áætlanadeild.

Framkvæmdastjóri mannauðssviðs
Hagdeild

Arctic Adventures er stærsta afþreyingarfyrirtæki landsins með
starfsstöðvar vítt og breitt um landið. Arctic Adventures hefur
vaxið mikið á síðustu árum og því leitum við að öflugum leiðtoga
til að halda utan um öll mannauðsmál fyrirtækisins.
Við viljum orkumikinn og þjónustulipran aðila með brennandi
áhuga á ferðaþjónustu og getu til að byggja upp sterka liðsheild.
Hagdeild
Framkvæmdastjóri
situr í framkvæmdastjórn og heyrir starfið
beint undir forstjóra fyrirtækisins.
Starfið felur meðal annars í sér:
• Þróun og innleiðing á mannauðsmálum fyrirtækisins
Dagvist
barna starfsþróun- og fræðslumálum
• Umsjón
með ráðningum,
• Þróun á vinnustaðamenningu, starfsanda og innri
samskiptum
• Ráðgjöf til stjórnenda í starfsmannatengdum málum
• Skipulagning starfsmannaviðburða og önnur tilfallandi
verkefni á sviði mannauðsmála

Dagvist barna

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála mjög æskileg
• Þekking á uppbyggingu mannauðsmála skilyrði
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Frumkvæði og kraftur til að hrinda hlutum í framkvæmd
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Erum að ráða

Störf hjá Costco
Við leggjum áherslu á
jafnrétti á vinnustað

Costco Wholesale er vöruhús og meðlimaklúbbur, sem leggur metnað sinn í að
bjóða meðlimum sínum hágæða vörur og þjónustu á lægsta mögulega verðinu.
• Spennandi starfstækifæri
• Starfsþróun
• Vingjarnlegt og stuðningsríkt starfsumhverfi

• Starfsöryggi
• Vinnustaður sem virðir lög og siðferði

Ef þú ert metnaðarfullur og drífandi einstaklingur, sem nýtur þess að vera hluti af liðsheild í krefjandi vinnuumhverfi
með fjölda áskorana og tækifæra, er Costco rétti staðurinn fyrir þig. Árangursdrifið starfsfólk okkar er með ríka
þjónustulund og tekur heiðarlegan og ábyrgan þátt í að ná sameiginlegum markmiðum okkar, um að ná afburða
frammistöðu í hvívetna. Costco býður fjölbreytt störf, sanngjörn laun og ánægjulegan vinnustað.
Vöruframsetning er kjarnaatriði hjá Costco og þungamiðja fyrirtæksins er rekstur vöruhúsanna. Flestir starfsmenn
hefja feril sinn í vöruhúsinu og verða smám saman sérfróðir um gildi vöruframsetningar og reksturinn í heild
sinni. Costco er ávallt mjög í mun að viðurkenna vel unnin störf og umbuna starfsfólki sínu fyrir starf þeirra og
trygglyndi.
Meirihluti yfirstjórnarinnar hefur hlotið framgang innan fyrirtækisins. Fjölmargir verslunarstjórar okkar
og framkvæmdastjórar röðuðu áður fyrr í hillur, aðstoðuðu við kassana eða voru í afgreiðslustörfum. Við
trúum því að framkvæmdastjórn framtíðarinnar sé nú starfandi í vöruhúsum okkar.
Starfsmöguleikar í vöruhúsi okkar:
Starfsmaður á kassa
Starfsmaður á lyftara
Starfsmaður í bakarí

Starfsmaður í apóteki
Starfsmaður í kjötdeild
Starfsmaður í áfyllingar

Starfsmaður í hjólbarðaþjónustu
Starfsmaður á þjónustuborð
Starfsmaður í vörumóttöku

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

Costco Iceland, Kauptún 3, 210 Garðabær, Iceland

T: 532 5555

E: costco@costco.is

www.costco.is

Ráðningarþjónusta

Móttaka, f lokkun og akstur
Efnamóttakan leitar að liðsauka við móttöku og flokkun og einnig við akstur söfnunarbíls.
Leitað er eftir duglegum og hraustum einstaklingum, konum jafnt sem körlum, sem rekast
vel í hópi og hafa góða þjónustulund.

Bókari - launafulltrúi

Idex ehf og Idex gluggar ehf óskar eftir að
ráða starfsmann í fullt starf.
Starfssvið:
• Öll almenn bókhalds, innheimtu, toll- og launavinnsla.
• Samskipti við stjórnendur og endurkoðanda fyrirtækisins.

Helstu verkefni
Helstu verkefni Efnamóttökunnar eru að taka við spilliefnum og öðrum úrgangi frá fyrirtækjum og

Hæfniskröfur:
• Góð og haldbær þekking á bókhaldi, innheimtu, tollskjalagerð
og launavinnslu.
• Rík þjónustulund og framúrskarandi mannleg samskipti.
• Metnaður til að skila góðri vinnu.
• Nákvæmni og hugkvæmni.
• Reynsla í skilum uppgjörs til endurskoðanda er skilyrði.

einstaklingum og ganga frá þeim til endurvinnslu eða förgunar. Starfsstöð Efnamóttökunnar er að
Berghellu 1 í Hafnarfirði og hjá henni starfa að jafnaði 15 manns.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um. Fastur vinnutími er frá 7:30 til 17:10 alla virka
daga og byrjunarlaun eru að lágmarki 380.000 kr. Betri kjör eru í boði ef viðkomandi hefur lyftararéttindi,
meirapróf eða önnur réttindi eða reynslu sem koma til góða í starfinu. Laun munu síðan hækka samhliða

Umsóknum skal skilað með tölvupósti til idex@idex.is

aukinni færni í starfi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar veita Jón H. Steingrímsson, framkvæmdastjóri
og Grétar Viðar Grétarsson, verkstjóri, í síma 559-2200.

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
islenskukennari-bladaugl..pdf 1 6/23/2017 11:02:17 AM

Bílaleiga með starfstöð á Keflavíkurflugvelli
óskar eftir að ráða starfsmann.
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
(vald á öðrum tungumálum kostur)
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf
Umsóknarfrestur er til 10. júlí nk.
Áhugasamir vinsamlegast sendið
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
go@goiceland.com
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Ert þú frumlegur og framsýnn

íslenskukennari?
Um er að ræða stöðu við stúdentsbrautina K2 auk afleysingakennslu
við Tæknimenntaskólann.
Umsóknarfrestur er til 27. júní 2017. Umsóknir berist til
Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.
Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugrein,
sbr. lög nr. 87/2008, og hreint sakavottorð eru skilyrði ráðningar.

GER innflutningur, rekstraraðili
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma
óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum,
skilyrði er að þeir séu 20 ára eða eldri.

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.
Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

vinna@ger.is
Starfsferilskrá og meðmæli
eru æskileg fylgigögn.

www.tskoli.is

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á
Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á
Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun
vinna 53 starfsmenn. Stofnunin var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2017 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri.
Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Teymisstjóri á skráningarsviði

Sérfræðingur á skráningarsviði

Sérfræðingar á skráningarsviði

Auglýst er laust starf teymisstjóra í teymi klínískra
lyfjarannsókna til afleysinga. Um er að ræða tímabundið
starf í a.m.k. eitt ár. Leitað er að öflugum einstaklingi
sem reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf.
Starfshlutfall er 100%.

Auglýst er laust starf sérfræðings í teymi klínískra
lyfjarannsókna. Leitað er að öflugum einstaklingi sem
reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf.
Starfshlutfall er 100%.

Auglýst eru laus tvö störf sérfræðinga í gæðamatsteymi.
Leitað er að öflugum einstaklingum sem reiðubúnir eru
að vinna krefjandi og áhugaverð störf.
Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•

• Mat á efna- og lyfjafræðilegum gögnum (Module 3)
vegna skráninga lyfja
• Náin samvinna við aðrar lyfjastofnanir á Evrópska
efnahagssvæðinu
• Þverfagleg teymisvinna innan Lyfjastofnunar á
mismunandi sviðum
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

•
•
•
•
•
•

Stjórnun teymisins
Mat á öryggis- og fræðsluefni lyfja
Mat á umsóknum um klínískar lyfjarannsóknir
Mat á umsóknum um lausasöluheimildir lyfja
Ráðgjöf og vinna við klínískan gagnagrunn lyfja
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi
• Menntun eða reynsla í klínískri lyfjafræði er æskileg
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Skipulagshæfni
• Nákvæmni og samviskusemi
• Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Mat á öryggis- og fræðsluefni lyfja
Mat á umsóknum um klínískar lyfjarannsóknir
Mat á umsóknum um lausasöluheimildir lyfja
Ráðgjöf og vinna við klínískan gagnagrunn lyfja
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Menntun eða reynsla í klínískri lyfjafræði er æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Nákvæmni og samviskusemi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Skipulagshæfni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfja-, efna- eða lífefnafræði eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Doktorspróf sem nýtist í starfi er æskilegt
• Haldgóð þekking á tölfræði er æskileg
• Reynsla af mati á aðgengisrannsóknum er æskileg
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli
• Skipulagshæfni
• Nákvæmni, samviskusemi og ögun í vinnubrögðum
• Geta til að vinna undir álagi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Frekari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu Lyfjastofnunar: https://www.lyfjastofnun.is/Lyfjastofnun/Storf_i_bodi/
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Umsóknarfrestur allra starfanna er til og með 16. júlí 2017.

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna annast klíníska
hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar
Meðal rannsókna má nefna Heilsurannsókn ÍE (www.heilsurannsokn.is)
sem er viðamikil rannsókn á áhrifum erfða á heilsu þar sem
þátttakendur gangast undir ýmsar mælingar og klínísk próf

lækniróskast
Starfslýsing

Hæfniskröfur

Læknirinn mun gegna mikilvægu hlutverki við skipulag rannsókna og

• Íslenskt lækningaleyfi

umsjón klínískra prófa, m.a. áreynsluprófa og svefnmælinga, og veita

• Góð íslenskukunnátta

þátttakendum ráðgjöf varðandi niðurstöður mælinga.

• Reynsla af vísindavinnu er kostur

Einnig mun læknirinn taka virkan þátt í gæðamati og þróun rannsókna.
Umsóknir óskast sendar ásamt starfsferilsskrá á netfangið: atvinna@rannsokn.is fyrir 1.júlí 2017.
Frekari upplýsingar veitir: Hrefna Thoroddsen starfsmannastjóri í síma 570 1900

www.rannsokn.is

Taekwondodeild Fram auglýsir eftir dugmiklum
einstaklingi til að sinna starfi yfirþjálfara hjá félaginu.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

Viðkomandi þjálfari þarf að vera með reynslu, getað
verið fyrirmynd iðkenda, vera metnaðarfullur, með hreint
sakavottorð og tilbúinn að vinna skv. stefnu deildarinnar.
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn ásamt ferilskrá
á tkdfram@gmail.com fyrir 15. júlí 2017.
Stjórn Taekwondodeildar Fram

www.hagvangur.is

Starf sérfræðings í menntaog menningarmálaráðuneytinu
Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings á
skrifstofu mennta- og vísindamála í mennta- og
menningarmálaráðuneytinu.
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2017

Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga
Heilsugæslunni Grafarvogi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar
Grafarvogi. Svæðisstjóri mun jafnframt gegna samhliða starfi fagstjóra lækninga samkvæmt nýju skipulagi.
Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og
samskiptahæfileika.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2017.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar
eftir því sem þörf er á.
Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi
heilsugæslustöðva.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á
flóknum vandamálum með fjölbreyttum úrræðum.
Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.

að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að
bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar
gagnvart framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu
í umdæmi stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum
í starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Byggir upp og styður við teymisvinnu og
þverfaglegt samstarf
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati
í starfi stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar
Er faglegur yfirmaður á sínu sviði
Sinnir klínísku starfi eins og aðstæður leyfa

Hæfnikröfur
Heimilislæknir
Reynsla af starfi í heilsugæslu
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun
æskileg

Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu og efla
heilbrigði íbúa svæðisins
Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf
heilsugæslunnar
Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði
straumlínustjórnunar
Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Nánari upplýsingar
Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið
til 3 ára frá og með 1. september 2017 eða eftir
nánara samkomulagi.
Upplýsingar veitir:
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 585-1300,
svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um
menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á viðtölum við umsækjendur og á innsendum
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Skóla- og frístundasvið

Aðstoðarskólastjóri - Breiðholtsskóli
Laus er til umsóknar staða
aðstoðarskólastjóra í Breiðholtsskóla.
Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli í neðra Breiðholti með
um 400 nemendur í 1.-10. bekk. Breiðholtsskóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem virðing er borin fyrir ólíkum hæfileikum og
komið til móts við þarfir nemenda. Lögð er áhersla á fjölbreytta
kennsluhætti, list- og verkgreinar, samþættingu bóknámsgreina
og upplýsingamenntar á öllum stigum. Kennarar vinna saman
í teymum í tilteknum árgöngum og fögum. Unnið er eftir PBS
kerfinu um stuðning við jákvæða hegðun og kjörorð skólans
er Árangur fyrir alla. Breiðholtsskóli tekur þátt í verkefninu
Heilsueflandi Breiðholt og Læsi allra mál ásamt öðrum leik- og
grunnskólum í Breiðholti. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag
sem fékk samfélagsverðlaun Fréttablaðsins 2017 fyrir fjölmenningarhátíð í hverfinu og gott samstarf er við félagsmiðstöðina
Bakkann og frístundaheimilið Bakkasel.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu
skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar.
• Að leiða faglega forystu í skólanámskrárvinnu og
skólaþróunarverkefnum.
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í
samstarfi við skólastóra.
• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
• Að stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og
annað fagfólk.
Hæfniskröfur
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið
grunnskólakennari.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsókn fylgi kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni
viðkomandi í starfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til
að nota starfsheitið grunnskólakennari, auk annarra gagna er
málið varðar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Skólastjórafélags
Íslands. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Guðlaug Sturlaugsdóttir, starfandi
skólastjóri, sími 411-1111.
Netfang: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is

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

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT
Á ÍSLANDI
Óskar eftir að ráða starfsmann á skoðunarsvið fyrirtækisins.
Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki.
Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og
tölvukunnáttu er kostur.
Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir störfunum,
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á vhj@viking-life.com
eigi síðar en 6.júlí 2017.

Sparisjóður Höfðhverfinga á Akureyri
leitar að þjónustufulltrúa

Þjónustufulltrúi einstaklinga og fyrirtækja
Helstu verkefni:
Veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna lántöku og annarrar þjónustu
sem sparisjóðurinn veitir
Mat á lánsbeiðnum
Skráning og frágangur skjala í tengslum við útlán og veitta þjónustu
Áætlanagerð og eftirfylgni þjónustuþátta
Aðstoða annað starfsfólk sparisjóðsins og leysa af eftir þörfum
Hæfniskröfur
Próf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Nákvæmni og öguð vinnubrögð
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Sparisjóður Höfðhverfinga var stofnaður 1. janúar 1879 og er elsta
starfandi fjármálastofnunin á Íslandi. Sparisjóðurinn er þjónustufyrirtæki
á fjármálasviði og veitir alla almenna banka- og fjármálaþjónustu.
Sparisjóður Höfðhverfinga hefur afgreiðslur á Akureyri og Grenivík.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2017
Nánari upplýsingar:
Jón Ingvi Árnason, sparisjóðsstjóri,
460 9414, joningvi@spsh.is
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá
óskast sendar til joningvi@spsh.is.

Reykjavíkurborg
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Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
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x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
reykjavik.is
x Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum „Störf í boði“ „Sérfræðingur hjá Bílastæðasjóði“.
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2017.
Borgarverkfræðingur
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri Bílastæðasjóðs í tölvupósti kolbrun.jonatansdottir@

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

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.

Sparisjóður Höfðhverfinga | Akureyri og Grenivík | Sími 460 9400 | spsh@spsh.is | www.spsh.is

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíð
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðsáætlanadeild.

SÖLU- OG
MARKAÐSSTJÓRI
Hagdeild

Farfuglar leita að öflugum einstaklingi til að leiða sölu- og markaðsmál samtakanna.

ÁBYRGÐARSVIÐ OG VERKEFNI

Vegna góðrar verkefnastöðu leitar
fyrirtækið að nýjum liðsmönnum.
Leitað er að samviskusömum,
áreiðanlegum og harðduglegum
einstaklingum:
Faglærður smiður, þar sem hæfniskröfur eru:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi
• Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
• Góð nærvera og geta til að vinna í hóp.
• Reynsla af vinnu á tölvustýrðum yfirfræsara er kostur
Starfsmaður í framleiðslu, þar sem
hæfnikröfur eru:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi
• Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
• Bílpróf
• Reynsla af verkstæðisvinnu er kostur en
ekki skylda
Umsóknarfrestur er til 10.júí.
Umsækjendur eru beðnir um að senda
ferliskrá á gks@gks.is
Nánari upplýsingar um störfin veitir
brynjolfur@gks.is
Trésmiðja GKS ehf
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• Þátttaka í stefnumótun í sölu- og markaðsmálum,
áætlanagerð og eftirfylgni með markmiðum.
• Stýra breytingum sem stuðla að aukinni rafrænni
sölu og þróa leiðir til aukinnar ferðasölu á
Farfuglaheimilunum.
• Greina og túlka söluskýrslur og bókunarupplýsingar
Hagdeild
og nýta til árangursríkrar tekjustýringar.
• Fylgjast með og greina upplýsingar frá gestum
og samstarfsaðilum til að forgangsraða áherslum
í sölu- og markaðsmálum.
• Stýra stöðugum umbótum ferla með áherslu á
tekjustýringu og framleiðni.
Dagvist barna
• Þátttaka í vinnustofum,
samráðshópum,
ferðatengdum viðburðum og ráðstefnum.
• Áhersla á teymisvinnu og nýtingu þeirra
auðlinda sem Farfuglar eiga, s.s. mannauð,
alþjóðlegt samstarf og áralanga reynslu.

VIÐHORF OG FÆRNI

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Viðskiptafræði, markaðsfræði eða stjórnunartengd
háskólagráða er kostur.
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
• Víðtæk reynsla af rafrænni sölu og
markaðssetningu.
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta í rituðu og
töluðu máli.
• Góð greiningarhæfni og skilningur á tölulegum
gögnum sem tengjast ferðamálum.
• Reynsla úr gistirekstri og/eða ferðaþjónustu er
álitinn mikill kostur.
• Skipulagsfærni og hugmyndaauðgi við að koma
verkefnum í framkvæmd og ljúka þeim.
• Víðsýn og lausnamiðuð nálgun við úrlausn
verkefna.
• Áhugi á að tileinka sér hugmyndafræði Farfugla.

Tekið er við umsóknum á heimasíðu Farfugla www.hostel.is/joinus.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2017. Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn
Dagvist
barna
Jóhannesson,
framkvæmdastjóri,
thorsteinn@hostel.is Umsækjendur af öllum
kynjum eru hvattir til að sækja um. Við hlökkum til að heyra frá þér.

HLUTASTÖRF NÆSTA VETUR

Við bjóðum nokkur hlutastörf næsta vetur á farfuglaheimilinu LOFT
í Bankastræti. Um er að ræða nokkur störf í móttöku, við þrif og á
barnum. Skoðaðu málið og sendu okkur umsókn fyrir 5. júlí í gegnum
heimasíðuna okkar www.hostel.is/joinus

Farfuglar eru félagasamtök stofnuð 1939 og eru
aðili að Hostelling International, einni stærstu
gistihúsakeðju í heimi og eiga Farfuglar þannig
systursamtök í um 80 þjóðlöndum.

Hlutverk Farfuglar er að styðja við sjálfbæra og
ábyrga ferðamennsku og menningarlega fjölbreytni.
Sérstaða og samkeppnisstyrkur Farfugla byggir
á vitund og ástríðu starfsfólks sem hefur gildin;
víðsýni, virðing og gestrisni að leiðarljósi.
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STÁL~ORKA

SMIÐUR ÓSKAST

SKIPAVIÐGERÐIR

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

Stálorka óskar eftir

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

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLAOG VESTUR - SKAFTAFELLSSÝSLU,
HVOLSVELLI, AUGLÝSIR LAUST
STARF KENNSLURÁÐGJAFA.
Leitað er að ráðgjafa í sérkennslu og almennri kennslu
í grunnskólum. Krafist er almennra kennsluréttinda og
menntunar í sérkennslufræðum, auk reynslu af sérkennslu
í grunnskóla. Reynsla af kennsluráðgjöf er æskileg, auk
réttinda á helstu greiningartæki sem notuð eru til að
greina námserfiðleika nemenda. Um getur verið að ræða
eftir atvikum 50 - 100% starf.
Skólaþjónustan veitir fimm grunnskólum á svæðinu lögbundna sérfræðiþjónustu. Við stofnunina starfar þegar
öflug liðsheild sérfræðinga sem samanstendur af forstöðumanni, leikskólaráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa og
sálfræðingi. Leitað er að áhugasömum og jákvæðum einstaklingi sem býr yfir góðri samskiptahæfni, sjálfstæði í
vinnubrögðum og sveigjanleika og frumkvæði í starfi.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands vegna
starfsmanna á skólaskrifstofum.

Leikskólakennari óskast á leikskólann Hnoðraból í Reykholtsdal
Leikskólinn Hnoðraból er tveggja deilda leikskóli staðsettur í
fallegu umhverfi sem starfar eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn
í mér. Þar dvelja að jafnaði 21 börn á aldrinum 12 mánaða til
5 ára.
Óskað er eftir leikskólakennara sem getur hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
o Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun
leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara.
Menntunar- og hæfniskröfur:
o Leikskólakennaramenntun
o Færni í mannlegum samskiptum
o Sjálfstæð vinnubrögð
o Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður
o Góð íslenskukunnátta

Okkur vantar reynslumikinn smið
sem getur unnið sjálfstætt,
er hraustur og á auðvelt með að
vinna með öðrum.
Við sinnum fjölbreyttum viðhaldsstörfum
og trésmíðavinnu á Reykjavíkursvæðinu
fyrir trausta aðila.
Nánari upplýsingar veitir Daníel
í síma 8-59-59-00
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið
husihus@husihus.is

Ef ekki fæst leikskólakennari í stöfin kemur til greina að ráða
starfsmenn með háskólapróf eða aðra uppeldismenntun og /
eða reynslu.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Borgarbyggðar eru jafnt karlar
sem konur hvött til að sækja um störf hjá sveitarfélaginu.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2017
Umsóknir skulu sendar rafrænt á sjofn@borgarbyggd.is
Nánari upplýsingar veitir Sjöfn G.Vilhjálmsdóttir leikskólastjóri í
síma 433-7180 eða 862-0064, eða í tölvupósti,
sjofn@borgarbyggd.is

Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk., en gert er ráð fyrir að
ráða í stöðuna frá 1. september. Umsóknir ásamt náms- og
starfsferilsskrá berist á netfangið skolamal@skolamal.
is, eða í pósti á Skólaþjónusta Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu, b.t. Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns,
Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir Edda í
netfanginu edda@skolamal.is eða í síma 862-7522.

Deildarstjóri yngsta stigs
Grunnskóli Grindavíkur auglýsir stöðu deildarstjóra
yngsta stigs frá og með 1. ágúst næstkomandi.
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.
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.
Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
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 gudbjorgms@grindavik.is fyrir
8. júlí n.k.

Félagsráðgjafi eða sálfræðingur
óskast til starfa hjá félagsþjónustu
Borgarbyggðar
Félagsþjónusta Borgarbyggðar leitar að félagsráðgjafa eða
sálfræðingi til starfa. Um er að ræða 100% starf.
Helstu verkefni eru að annast greiningu og meðferð barnaverndarmála, félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð, þjónusta og
ráðgjöf við fólk með fötlun, þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
og forvarnarstarf og fræðsla.
Menntun og hæfniskröfur:
o Starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða sálfræðingur
o Reynsla á sviði barnaverndar æskileg
o Lipurð í mannlegum samskiptum
o Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
o Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Samkvæmt starfsmannastefnu Borgarbyggðar er lögð áhersla
á starfsþróun og sveigjanlegan vinnutíma og eru karlar jafnt
sem konur hvött til að sækja um starfið.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum berist til borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir
10. júlí 2017.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís Bjarnadóttir,
félagsmálastjóri í síma 433 7100, netfang: vildis@borgarbyggd.is
og Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma
840 1522, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is
Fáist ekki félagsráðgjafi eða sálfræðingur til starfa kemur til
greina að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem
nýtist í starfi.

Við viljum ráða góðan starfsmann,
konu eða karl, til að starfa við undirbúning
ástandsgreininga, vinnslu útboðsgagna,
teikninga o.fl. í samstarfi við
verkefnastjóra.
Við leitum að:
• Byggingariðnfræðingi.
• Tækniteiknara.
• Iðnmeistara.
…eða réttum aðila með aðra menntun.
Starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði.
Viðkomandi þarf að:
• Vera skipulagður, vandvirkur og vinnusamur.
• Hafa gott vald á rituðu máli.
• Hafa góða tölvukunnáttu.
• Búa yfir lipurð í samskiptum.
Upplýsingar veitir Andri Már Reynisson í síma 433-6304.
Einnig á tölvupósti – andri@verksyn.is.
Umsóknarfrestur er til 6. júlí nk.

STÖRF HJÁ

www.ils.is

569 6900
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GARÐABÆ
Álftanesskóli

• Grunnskólakennari á elsta stigi

Garðaskóli

• Skrifstofustjóri

Sérfræðingur
í reikningshaldi

Akrar

• Leikskólakennari

Holtakot

• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri

Hæðarból

• Leikskólakennari

Kirkjuból

• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar

• Álftaneslaug – 50% og 100% staða
• Sjáland – eftirlit og ræsting í karlaklefa

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

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða
öflugan sérfræðing í reikningshald.

Öllum umsóknum verður svarað þegar

Helstu verkefni og ábyrgð

rut@ils.is eða í síma 569 6900. Umsóknum

kerfa, bankaafstemmingar, afstemmingar

er til og með 10. júlí.

Dagleg umsjón með fjárhagsfærslum milli

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Rut Hreinsdóttir,
skal skila á starfatorg.is. Umsóknarfrestur

milli kerfa, aðkoma að mánaðarlegum uppgjörum, ásamt öðrum verkefnum sem tilheyra reikningshaldi.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús-

Menntunar– og hæfniskröfur

stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna ísl-

sem sérsvið

og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla

næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu

• BSc próf í viðskiptafræði með reikningshald
• Haldgóð reynsla af störfum í reikningshaldi
eða sambærilegu starfi

ensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána,
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

• Þekking á Navision eða öðrum
bókhaldskerfum
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni til að vinna í hóp

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur
mið af jafnréttisáætlun.

• Hæfni til að starfa í krefjandi umhverfi
GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Framleiðsla og verkstjórn
Starfsmaður í framleiðsluteymi

Nox Medical óskar eftir góðum starfsmanni í framleiðsluteymi sitt. Starfið sem um ræðir er í 6 manna framleiðsluteymi og felur í sér að framleiða vörur Nox Medical ásamt verkstjórn
ákveðinna framleiðsluþátta. Unnið er náið með framleiðslustjóra fyrirtækisins. Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningavörum sem
notaðar eru til greiningar á svefnröskunum. Vörur félagsins eru framleiddar undir vottuðum gæðastaðli ISO 13485. Nákvæmi og tæknikunnátta eru lykilþættir sem leitað er eftir.
STARFSSVIÐ OG ÁBYRGÐ
›› Reynsla af framleiðslu
›› Reynsla af verkstjórn
›› Góð tækni- og tölvukunnátta
›› Góð íslensku- og enskukunnátta
›› Jákvætt hugarfar og metnaður til að skila af sér góðu verki
›› Reynsla af því að vinna undir gæðakerfi er mikill kostur

Nox Medical | Katrínartún 2 | 105 Reykjavík | 570 7170 | info@noxmedical.com | noxmedical.com

MENNTUNARKRÖFUR
›› Tækni- eða iðnmenntun æskileg
UMSÓKNIR
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí. Umsóknum og ferilskrám skal skilað
á netfangið careers@noxmedical.com. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Davíð Örn, david@noxmedical.com

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT
Á ÍSLANDI

Átt þú auðvelt með að halda mörgum boltum á lofti í einu?
Hefur þú gaman að því að takast á við ólík verkefni
og læra nýja hluti?

Óskar eftir að ráða starfsmann á skoðunarsvið fyrirtækisins.
Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki.
Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og
tölvukunnáttu er kostur.

SÍBS Verslun selur útivistarvörur, hreyfivörur og stoðvörur.
Verslunin er rekin án hagnaðarsjónarmiða og er þáttur í forvarnastarfi SÍBS.

Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir störfunum,
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á vhj@viking-life.com
eigi síðar en 6.júlí 2017.

Við leitum að einstaklingi sem er:
– lífsglaður, drífandi og með góða þjónustulund
– hefur gaman að því að takast á við krefjandi verkefni
– hugmyndaríkur, úrræðagóður og opinn fyrir nýjungum

LEITUM AÐ

VANDVIRKUM OG

Starfslýsing:
– ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini verslunar
– umsjá með verslun okkar í Síðumúla ásamt vörum í öðrum verslunum
– ýmis tilfallandi verkefni

METNAÐARFULLUM

PRENTARA

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á ulla@sibs.is

Svansprent ehf óskar eftir að ráða
offsetprentara til starfa.
prentþjónustu og verið í fremstu röð í 38 ár.
Unnið
er ávallt
á Heidelberg
vélar. í
Við
fylgjum
nýjustu framþróun

Svansprent hefur skapað sér orð fyrir vandaða

tækjum og tækni.
Svansprent
hefur verið starfrækt
í hartnær hálfa öld og skapað sér gott orð
starfsmanna sé sem best því ánægt starfsfólk
fyrir
vandaða prentþjónustu.
er grunnurinn að góðu fyrirtæki.
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar
og samhentur
starfsandihópur
góður.
Við erum
fagmanna
Það er í anda fyrirtækisins að vinnuaðstaða

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika.
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.

semsendist
leggjumá okkur
alltaf fram.
Umsóknir
jonsvan@svansprent.is
Fullum trúnaði heitið.

Skriflegar umsóknir berist fyrir laugardaginn
9.júlí n.k. - Fullum trúnaði heitið.
Auðbrekka 12 l 200 Kópavogur l Sími 510 2700
www.svansprent.is l svansprent@svansprent.is
Svansprent með umhverfisvottun

Störf á sviði rekstrar og starfsmannamála
Markmið sviðs rekstrar og starfsmannamála Seðlabanka Íslands er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir bankanum kleift að uppfylla hlutverk sitt sem best á hverjum tíma. Að gæta hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum sem ætlaðir eru til reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- og fræðslustefnu bankans hverju sinni.
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða bílstjóra til starfa í eignaumsjón og þjónustu sem er þjónustueining á sviði
rekstrar og starfsmannamála og starfsmann í almennt starf í matar- og veitingaþjónustu. Um er að ræða 100%
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

MANNAUÐSSTJÓRI

Bílstjóri

Matar- og veitingaþjónusta

Vegagerðin auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra.
Hlutverk mannauðsstjóra hjá Vegagerðinni snýr að mótun og
framkvæmd stefnu um mannauðsmál stofnunarinnar.

Helstu verkefni:
• Akstursþjónusta fyrir yfirstjórn bankans.
• Þátttaka í daglegri umsjón fasteigna, viðhaldi,
umhirðu og frágangi.
• Þátttaka í daglegri umsjón og viðhaldi bifreiða.
• Tilfallandi sendiferðir.

Helstu verkefni:
• Umsjón með matsal og þátttaka í frágangi og
þrifum.
• Áfylling kaffiveitinga.
• Framreiðsla fundaveitinga.
• Framreiðsla í móttökum og hádegisverðum.
• Þátttaka í matargerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Bílpróf er skilyrði og meirapróf er æskilegt.
• Góð þekking á öryggismálefnum
og skyndihjálp.
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð
í samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Stundvísi og snyrtimennska.
• Hreint sakavottorð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustustörfum er skilyrði.
• Reynsla af framreiðslu veitinga er kostur.
• Góð skipulagshæfni og þjónustulund.
• Íslenskukunnátta æskileg.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Gunnar Már Paris, forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu, gunnar.mar.paris@sedlabanki.is – sími 569-9600,
Sigurberg Jónsson, forstöðumaður matar- og veitingaþjónustu, sigurberg.jonsson@sedlabanki.is – sími 569-9600
og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri, iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is – sími 569-9600
Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 10. júlí
2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfssvið
•
•
•
•
•
•

Yfirumsjón með mannauðsmálum
Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
Nýráðningar og starfslok
Gerð og framkvæmd stofnanasamninga
Túlkun kjarasamninga og réttindi starfsmanna
Umsjón með starfsþróun- og fræðslu starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Meistarapróf á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði eða
sambærileg menntun
Marktæk reynsla af mannauðsstjórnun
Þekking á opinberri stjórnsýslu og kjarasamningum
æskileg
Frammúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að vinna
sjálfstætt
Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar
eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að
sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2017. Sækja ber um starfið
á heimasíðu Capacent, capacent.is. Í umsókninni komi fram
persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem óskað er eftir.
Miðað er við að mannauðsstjóri hefji störf á komandi hausti eftir
nánara samkomulagi.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Erlendsson framkvæmdastjóri stoðsviðs í síma 522-1002 eða 8605612.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

Umsjónarmaður
Eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða umsjónarmann Eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar. Starfið felst í almennri umsjón
fasteigna sveitarfélagsins og umhverfis, eftirliti með ástandi
eigna og gerð fjárhagsáætlana.
Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal vera húsasmiður eða með aðra
menntun á sviði bygginga sem nýtist í starfi. Viðkomandi
þarf að vera sjálfstæður í starfi, heilsuhraustur, duglegur,
skapgóður og tilbúinn að takast á við margvísleg verkefni.
Við mat á umsóknum verður auk þess horft til reynslu
umsækjanda af áætlanagerð og verkumsjón. Gert er ráð
fyrir að umsækjandi búi yfir tölvu- og snjallsímakunnáttu.
Um laun fer samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Eyjafjarðarsveitar, www.esveit.is. eða hjá Stefáni Árnasyni,
skrifstofustjóra í síma 463 0600
Umsóknir um starfið, ásamt ferilskrá og tilvísun til tveggja
meðmælenda skal senda á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar,
Skólatröð 9, 601 Akureyri, eða á netfang skrifstofustjóra,
stefan@esveit.is merkt „Eignasjóður 1706013“ í efnislínu
(e. subject).
Umsóknir skulu hafa borist á skrifstofu eða í tölvupósti eigi
síðar en 28. júní 2017.

SÖLURÁÐGJAFI ÓSKAST
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum sóknarmanni í framlínu sölusviðs.
Starfið er framtíðarstarf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum og gott orðspor
á því sviði.

• Drifkraftur, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
ásamt vilja til þess að ná árangri í starfi.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.

• Reynsla af sölu öryggislausna er mikill kostur.

• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

• Háskólamenntun er kostur.

Helstu verkefni söluráðgjafa:
Söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni, ásamt þátttöku í sölu og átaksverkefnum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið
atvinna@oryggi.is merkt „Söluráðgjafi“. Nánari upplýsingar veitir Kristinn Loftur Einarsson, deildarstjóri
Söluráðgjafar í síma 570 2400.

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar
þurfa að skila inn sakavottorði.
Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.
Öryggismiðstöðin
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Leikskólastjóri óskast í
leikskólann Krummakot
Leitað er eftir jákvæðum og drífandi leiðtoga með
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Leikskólinn Krummakot er í Hrafnagilshverfi, um tíu
kílómetra sunnan Akureyrar, í barnvænu umhverfi
Krummakot er þriggja deilda leikskóli með um
60 nemendur á aldrinum 12 mánaða til 6 ára.

VIÐSKIPTASTJÓRI ÓSKAST
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum viðskiptastjóra stærri fyrirtækja.
Starfið er framtíðarstarf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.

Starfssvið:
• Að veita leikskólanum faglega forystu á sviði
uppeldis og kennslu.
• Að leiða samstarf starfsmanna, heimila og
leikskólans.
• Að stýra leikskólanum og bera ábyrgð á daglegri
starfsemi, fagstarfi, starfsmannamálum,
fjárhagsáætlun og rekstri.

Hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

• Leyfisbréf leikskólakennara og kennslureynsla á
leikskólastigi.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla af stjórnun.
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfileikar, faglegur metnaður og hugmyndaauðgi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.
Umsóknir um starfið sendist á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar,
Skólatröð 9, 601 Akureyri, eða á netfang stefan@esveit.
is merkt „Leikskólastjóri 1706018“ í efnislínu. Með umsókn
skal fylgja leyfisbréf, ferilskrá ásamt tilvísun til tveggja
meðmælenda og kynningarbréf sem tilgreinir m.a. ástæður
umsóknar og rökstuðning fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir skulu hafa borist á skrifstofu eða í tölvupósti eigi
síðar en 3. júlí 2017.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Árnason,
skrifstofustjóri, í síma 463-0600.

• Víðtæk reynsla af sölustörfum og gott
orðspor um árangur.
• Þekking á sölu eða þjónustu öryggiseða rafeindavara er nauðsyn.

• Drifkraftur, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
ásamt vilja til þess að ná árangri í starfi.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Háskólamenntun er kostur.

Helstu verkefni viðskiptastjóra:

Myndun og stýring viðskiptatengsla, þarfagreining, kynningar, ráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið
atvinna@oryggi.is merkt „Viðskiptastjóri“. Nánari upplýsingar veitir Auður Lilja Davíðsdóttir, deildarstjóri
viðskiptastjórnunar í síma 570 2400.

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar
þurfa að skila inn sakavottorði.
Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.
Öryggismiðstöðin

6
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Reykjavíkurborg

Framkvæmdaeignasvið
Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.
Verkefnastjóri
hjá útboðsog áætlanadeild
Bílastæðasjóður
- Sérfræðingur
Menntasvið

eftir
verkefnastjóra
tileinstakling
starfa
útboðs
og áætlanadeild
skrifstofu
Gatna- og eignaumsýslu.
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað
er eftir verkefnastjóra
tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Bílastæðasjóður
óskar eftir að ráða
lausnamiðaðan
og
árangursdrifinn
í starf
sérfræðings.
Viðkomandi
sérfræðingur
Skrifstofa
Gatna- og
eignaumsýslu
sér eða
um rekstrarmenntun.
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og· Sálfræðingur við skólaþjónustu Kópavogs
• Tæknimenntun
starfar
undir stjórnskrifstofu
framkvæmdastjóra
og
staðgengill
hans.
og
áætlanadeild
Gatnaogereignaum• Þekking á bókhaldi
/ verkbókhaldi.
Leikskólar
fasteigna í sér
eiguum
Reykjavíkurborgar
og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu
Helstu verkefni:
oggeta
hæfniskröfur:
• MenntunarMikil hæfni og
til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
rekstur
og með
viðhald
gatna, gangstíga,
opinna
svæða
· Leikskólakennari á Álfatúni
• Umsjón
rekstrartengdum
verkefnum
undir
stjórn • •Góð
Háskólapróf
á sviði
viðskipta
og rekstrar
tölvuþekking
- Word,
Excel, Lotus
notes. eða sambærileg
og framkvæmdastjóra.
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
menntun
sem nýtist í starfi.
· Leikskólakennari á Dal
• Þekking
á borgarkerfinu
er æskileg.
m.a.
í gatnadeild
og byggingadeild.
• Ábyrgð
á innkaupamálum.
• Framhaldsmenntun kostur.
· Leikskólakennari á Rjúpnahæð
• Samningagerð og samþykkt reikninga.
• Stjórnunarreynsla
og reynsla
af sambærilegum
verkefnum.
Um
er að ræða framtíðstarf
og æskilegt
er að starfsmaður
Starfssvið
· Þroskaþjálfi á Álfatúni
x
Taka
þátt
í
stjórnun
verkefna
og
eftirfylgni
þeirra.
hafiðvíðtæk
störf sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt
kjara• Starfsmannatengd málefni s.s. utanhald og eftirfylgni með geti
• Mjög
tölvukunnátta
og þekking
á rafrænum
lausnum
• Taka
þátt í stjórnun
verkefna og
eftirfylgni þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
tímaskráningu
starfsmanna
(Vinnustund).
og tengdum
búnaði.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
Grunnskólar
••Verkbókhald
og samþykkt
reikninga.
Er þátttakandi
í verkefnum
er tengjast
þróun
og
notkun
•
Samskiptahæfni
og
forystuog
skipulagshæfileikar.
x Verkefnastjórn og vinnsla
við gerð
kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
· Húsvörður í Vatnsendaskóla
upplýsingar
um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
upplýsingatækni og hefur með höndum verkstjórn og Nánari
• Þekking
á stjórnsýslulögum.
vegna útseldrar vinnu.
x
Umsjón
með
samræmdri
skráningu
í
verkbókhald
vegna
skrifstofunnar.
deildarstjóri
í
síma
411-1111.
· Heimilisfræðikennari í Kársnesskóla
utanumhald þeirra mála fyrir hönd Bílastæðasjóðs.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
x og Gerð
kostnaðaráætlana
vegna
útboða.og ensku og færni til að setja fram ritað
•skrifstofunnar.
Ráðgjöf, samskipti og samráð við íbúa
hagsmunaaðila,
• Góð færni
í íslensku
· Leiklistarkennari í Hörðuvallaskóla
Umsóknarfrestur
hefur verið
framlengdur til 29. sept. 2008.
ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð er varða
ýmis málefni
mál fyrirviðhalds
stjórnsýslu
borgarinnar.
Eftirfylgni
vinnuáætlunar
varðandi
útboðsverk o.fl.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. x
Sótt
er
um
starfið
á
heimasíðu
Reykjavíkurborgar
· Leiklistarkennari í Kársnesskóla
sem fallavinnuáætlunar
undir Bílastæðasjóð.
•útboðsverka.
Þjónustulund, metnaður og vilji til að takast á við fjölbreytt
• Eftirfylgni
viðhalds varðandi
o.fl.
x útboðsverk
Eftirlit einstakra
www.reykjavik.is
undir
“
Störf
í
boði”.
Verkefnastjóri
Þróun
greiðslumöguleika.
og krefjandi verkefni.
· Umsjónarkennari á yngsta stig í
••Eftirlit
einstakra
útboðsverka.
hjá útboðs- og áætlanadeild.
x samgöngumála.
Vinna við fasteignavef.
Þátttaka
í teymum vegna bílastæða- og
Vatnsendaskóla
••Vinna
við fasteignavef.
• Umsjón með hönnunar- og auglýsingamálum.
Umsjónarkennari á miðstig Vatnsendaskóla
·
• Verkefnastjórn
sérverkefna.
Vakin
er athygli á stefnu
Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

Launakjör
kjarasamningum
viðkomandi
stéttarfélaga
og og
Reykjavíkurborgar.
Um fullt starf
erþarft
að ræða.
4 11 eru
11 11samkvæmt
færð þú allar
upplýsingar um þjónustu
og starfsemi
borgarinnar
samband við þá starfsmenn
sem þú
að ná Æskilegt
í.
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
reykjavik.is
x Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum „Störf í boði“ „Sérfræðingur hjá Bílastæðasjóði“.
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2017.
Borgarverkfræðingur
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri Bílastæðasjóðs í tölvupósti kolbrun.jonatansdottir@

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

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

kopavogur.is

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu

RÁÐNINGAR

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs- og
Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
áætlanadeild.

Hagdeild

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

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Við mönnum stöðuna

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

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

Framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti
framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu. Embættið heyrir undir
félags- og jafnréttismálaráðherra og starfar á grundvelli 4. gr.
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008.
Framkvæmdastjórinn starfar samkvæmt fyrirmælum laga,
reglugerða og erindisbréfi sem ráðherra setur honum. Ráðherra skipar stofnuninni framkvæmdastjóra til fimm ára í senn
og stefnt er að því að umsækjandi geti hafið störf í september
2017. Framkvæmdastjóri skal hafa menntun, þekkingu og reynslu
sem nýtist á starfssviði stofnunarinnar og við stjórnun hennar
og rekstur skv. sömu grein laga. Jafnréttisstofa er staðsett í
Rannsóknar- og nýsköpunarhúsi Háskólans á Akureyri.
Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála og
stuðlar að jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla, m.a.
með fræðslu, upplýsingagjöf og ráðgjöf, auk eftirlits með
framkvæmd laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,
þ.m.t. innköllun jafnréttisáætlana og framkvæmd jafnlaunavottunar. Meðal verkefna er að koma á framfæri ábendingum
og tillögum til að ná fram auknu jafnrétti, fylgjast með þróun
jafnréttismála í þjóðfélaginu og á alþjóðavettvangi, m.a. með
upplýsingaöflun og rannsóknum. Einnig að vinna að forvörnum
gegn kynbundnu ofbeldi í samvinnu við hlutaðeigandi stjórnvöld og samtök.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
Leiðtogahæfileikar.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Þekking og reynsla á jafnréttismálum.
Framsýni, metnaður og vilji til að ná árangri.
Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Þekking og reynsla af stefnumótun, stjórnun og rekstri sem
nýtist á starfsviði stofnunarinnar.

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun
meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til félags- og
jafnréttismálaráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr.
393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda
um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr.
115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi
og skyldur ríkisstarfsmanna. Kjararáð ákvarðar laun framkvæmdastjóra, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð.
Upplýsingar um starfið veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir,
skrifstofustjóri, í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja um embættið. Umsóknir ásamt
kynningarbréfi, ferilskrá og upplýsingum um starfsheiti skulu
berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík,
eða í tölvupósti á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 17.
júlí 2017. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996,
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í
embættið liggur fyrir.

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraliðar
Stuðningsfulltrúi
Sérfræðingar á skráningarsviði
Sérfræðingur á skráningarsviði
Teymisstjóri á skráningarsviði
Læknar
Sérfræðingur í reikningshaldi
Launafulltrúi
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Sviðsstjóri móttöku
Mannauðsstjóri
Bílstjóri
Almennt starf í veitingaþjónustu
Framhaldsskólakennari
Aðstoðardeildarstjóri
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Framhaldsskólakennari
Svæðisstjóri lækninga
Geislafræðingur
Sálfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfr., afleysing deildarstj.
Gagnagrunnstjóri
Sérhæfður starfsmaður
Sérfræðingur við Lyfjafræðideild
Deildarlæknir
Embætti prests, Lindaprestakall
Iðjuþjálfi
Starfsm. í félagsstarf aldraðra
Lífeindafræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðingur í fjárm. og rekstri
Embætti skrifstofustjóra
Lektor í umhverfis- og auðlindafr.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Flensborgarskólinn
Lyfjastofnun
Lyfjastofnun
Lyfjastofnun
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Íbúðalánasjóður
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Útlendingastofnun
Útlendingastofnun
Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands
Menntaskólinn á Akureyri
Landspítali, röntgendeild
Landspítali, Landakot
Landspítali, dagdeild skurðlækninga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Heilsugæslan Grafarvogi
Landspítali, röntgendeild
Flensborgarskólinn
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Háskóli Íslands, Miðstöð í lýðheilsuv.
Landspítali, blóð- og krabbam.lækn.
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasv.
Landpítali, röntgendeild
Biskupsembættið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Dómsmálaráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Háskóli Íslands

Reykjanesbær
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Egilsstaðir
Blönduós
Egilsstaðir
Fjarðabyggð
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201706/1098
201706/1097
201706/1096
201706/1095
201706/1094
201706/1093
201706/1092
201706/1091
201706/1090
201706/1089
201706/1088
201706/1087
201706/1086
201706/1085
201706/1084
201706/1083
201706/1082
201706/1081
201706/1080
201706/1079
201706/1078
201706/1077
201706/1076
201706/1075
201706/1074
201706/1073
201706/1072
201706/1071
201706/1070
201706/1069
201706/1068
201706/1067
201706/1066
201706/1065
201706/1064

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

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

Velferðarráðuneytinu, 24. júní 2017
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HÚSASKJÓL LEITAR AÐ
MARKAÐSSNILLINGI

Framleiðslustjóri

Það er bara orðið of mikið að gera og framkvæmdastjórinn leitar að
drífandi einstaklingi til að taka yfir markaðsmálin. Við erum alltaf
á tánum að skoða hvað er nýtt og spennandi. Dæmi um verkefni
er að sjá um viðskiptamannakerfið okkar, samfélagsmiðlana og allt
útsendiefni.
Viðkomandi þarf að vilja fara fram úr væntingum, hafa mikinn
metnað og frumkvæði að nýjungum, duglegur að nýta sér erlenda
tengslanetið okkar til að gera gott fyrirtæki ennþá betra.
Mikilvægt er að geta hugsað út fyrir kassann, hafa áhuga á
samfélagsmiðlum, vera góður penni og tala og skrifa reiprennandi
íslensku og ensku. Um er að ræða 50% starf.

Kú mjólkurbú leitar að orkumiklum og framsæknum framleiðslustjóra til
starfa. Viðkomandi mun bera ábyrgð á framleiðslu og taka virkan þátt í
vöruþróun fyrirtækisins sem miðar að því að bjóða fjölbreyttara vöruúrval
og auka veg og vanda íslenskra mjólkurbænda. Framleiðslustjóri vinnur
náið með framkvæmdastjóra að uppbyggingu og vexti Kú mjólkurbús.

Hlutverk og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Verkstjórn í framleiðslusal

• Menntun í Mjólkurfræði, skilyrði

fyrirtækisins

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Ber ábyrgð á að farið sé eftir

ákveðnu verklagi til að tryggja
og hámarka gæði framleiðslunnar

æskileg
• Þor til að takast á við áskoranir í

samkeppni á mjólkurmarkaði

• Uppsetning og viðhald gæðakerfis

• Sköpunargleði og frjór hugur

• Vöruþróun

• Jákvæðni og framúrskarandi

• Gerð framleiðsluáætlana

Kú er frumkvöðull á mjólkurmarkaði og framsækið
fyrirtæki sem hefur það að
markmiði að bjóða neytendum
upp á fjölbreyttara vöruúrval
en áður hefur þekkst.

samskiptahæfni
• Sjálfstæð vinubrögð og geta til

að vinna undir miklu álagi

Eitt af markmiðum fyrirtækisins er að auka veg og vanda
íslenskra kúabænda og
berjast gegn afli og einokun
á mjólkurmarkaði. Kú var
stofnað í ársbyrjun 2010,
fyrsta og jafnframt þekkasta
afurð fyrirtækisins er
osturinn Ljúflingur.
Áhugasamir eru beðnir
um að senda ferilskrá á
framkvæmda stjóra, Guðna Þór
Sigurjónsson, gudni@ku.is
Umsóknarfrestur er
til 7.júlí 2017

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með mynd á asdis@husaskjol.is fyrir
1. júlí 2017. Öllum umsóknum verður svarað fyrir 10. júlí.
Fyrirspurnum verður ekki svarað í síma.

STÖRF Í BOÐI

Hjá Húsaskjóli fasteignasölu starfar samhentur hópur sem hefur
þaðBílstjórar
að leiðarljósi að fara
fram úr væntingum
viðskiptavina.
Akureyri
l Hafnarfjörður
Húsaskjól
er
reyklaus
vinnustaður.
Við leitum að góðum bílstjórum til aksturs hópferðabíla

sumarið 2015. Störf standa til boða bæði
á Akureyri og í Hafnarfirði.
Hæfniskröfur
D-réttindi til meiraprófs l Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum
samskiptum
l Stundvísi2,
og201
reglusemi
Húsaskjól
fasteignasala
- Hlíðasmára
Kópavogur
Tungumálakunnátta
er kostur l Hreint sakavottorð
www.husaskjol.is
- www.facebook.com/husaskjol

Vaktstjórar Hafnarfjörður
Óskum eftir vaktstjórum til starfa í starfstöð okkar í Hafnarfirði. Um er að ræða heilsársstarf og unnið er á dagvöktum.
Starfið felst m.a. í umsjón með daglegum verkefnum
fyrirtækisins og samskiptum við bílstjóra og viðskiptavini.
Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum l Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
l Rík þjónustulund l Stundvísi og reglusemi
l Hreint sakavottorð l Góð tölvukunnátta
D-réttindi til meiraprófs

Rútubílstjórar

Skrifstofustörf Hafnarfjörður
Óskum eftir að ráða rútubílstjóra í hringferðir / hótelferðir nú þegar.

STÖRF Í BOÐI

Við óskum eftir starfsmönnum á skrifstofu fyrirtækisins í

Hæfniskröfur
Hafnarfirði
fyrir sumarið
2015. Störfin
felast m.a. í bókunum á
Bílstjórar
Akureyri
l Hafnarfjörður
• D-réttindi
til meiraprófs
ferðum
og símsvörun.
Viðkomandi
þurfa
að geta unnið
undir álagi
Við
leitum
að
góðum
bílstjórum
til
hópferðabíla
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegumaksturs
samskiptum
og
utan
hefðbundins
skrifstofutíma.
2015. Störf standa til boða bæði
• Stundvísisumarið
og reglusemi
Hæfniskröfur
á Akureyri
og í Hafnarfirði.
• Tungumálakunnátta
er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum l Sjálfstæð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð
Hæfniskröfur
Góð D-réttindi
tölvukunnátta
l Góð enskukunnátta l Hreint sakavottorð.
l Rík þjónustulund og hæfni
til meiraprófs
l Stundvísi
og reglusemi
í mannlegum
samskiptum
Tekið verður
á móti umsóknum
á vefnum
www.sba.is
Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 1. apríl nk.
Upplýsingar
veitir Gunnar M. er
í síma
892l 2616
og/eða
Ágústa
Tungumálakunnátta
kostur
Hreint
sakavottorð
Öllum umsóknum
verður
svarað.
858 0720. Öllum umsóknum verður svarað.

Vaktstjórar

I C E L A N D I C B U SHafnarfjörður
C O M PA N Y

Óskum eftir vaktstjórum til starfa í starfstöð okkar í Hafnarfirði. Um er að 10
ræða
heilsársstarf
og unnið er á dagvöktum.
HJALTEYRARGÖTU
• 600
AKUREYRI
5 500 felst
700 • m.a.
701
Akureyri
Fax: 5í 500
Starfið
umsjón
með daglegum verkefnum
sba@sba.is • www.sba.is
fyrirtækisins og samskiptum við bílstjóra og viðskiptavini.

VERKEFNASTJÓRI HÓPVINNULAUSNA

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum l Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
l Rík þjónustulund l Stundvísi og reglusemi
l Hreint sakavottorð l Góð tölvukunnátta
D-réttindi til meiraprófs

HB Grandi leitar að öflugum liðsmanni í starf
verkefnastjóra hópvinnulausna.
HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

• Innleiðing á skjalakerfi í
SharePoint og samþætting við
önnur kerfi

• Háskólamenntun sem
nýtist í starfi

• Stuðningur við þróun á innraneti
í SharePoint

• Reynsla af umsjón hópvinnulausna

• Eftirfylgni með uppfærslum
á office 365
• Kennsla og þjálfun
• Hönnun og framsetning ferla

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegs
fyrirtæki á Íslandi. Hlutverk starfsfólks
spannar alla virðiskeðjuna, þ.e. veiðar,
vinnslu, sölu og dreifingu á afurðum
félagsins. HB Grandi leggur áherslu á
að innan fyrirtækisins starfi hæft og
traust starfsfólk sem af fagmennsku
og ábyrgð tryggir sjálfbæra nýtingu og
hagkvæmni í umgengni við auðlindina.

• Mjög góð tölvufærni
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og geta til að miðla þekkingu
sinni og leysa krefjandi verkefni

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum, jákvæðni og góð
þjónustulund

Skrifstofustörf
Sækja skal um á
attentus.umsokn.is
Umsóknarfrestur til
30. júní 2017
Nánari upplýsingar veitir
Elva Jóna Gylfadóttir
starfsþróunarstjóri
elva@hbgrandi.is.

Hafnarfjörður

Við óskum eftir starfsmönnum á skrifstofu fyrirtækisins í
Hafnarfirði fyrir sumarið 2015. Störfin felast m.a. í bókunum á
ferðum og símsvörun. Viðkomandi þurfa að geta unnið undir álagi
og utan hefðbundins skrifstofutíma.
Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum l Sjálfstæð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta l Góð enskukunnátta l Hreint sakavottorð.
Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 1. apríl nk.
Öllum umsóknum verður svarað.
I C E L A N D I C B U S C O M PA N Y

Starfsmaður í móttöku
Bílabúð Benna10leitar
einstaklingi
HJALTEYRARGÖTU
• 600að
AKUREYRI
5 500
700 • Fax:og
5 500
701
Akureyri
hádegi
í móttöku
símsvörun.
sba@sba.is • www.sba.is

í 50% starf eftir

Hann þarf að vera með mikla þjónustulund og búa yfir
miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:

HB Grandi er traustur vinnustaður

• Móttaka
• Símsvörun
• Skönnun reikninga

þar sem stjórnendum og starfsfólki
er annt um vellíðan og heilbrigði
samstarfsfólks síns.

Hæfniskröfur:

HB Grandi er jafnréttissinnaður

•
•
•
•

vinnustaður þar sem leitast er við að
fá jafnt karla og konur til starfa í hinum
ólíku starfahópum vinnustaðarins.

Framúrskarandi þjónustulund
Góð færni í mannlegum samskiptum
Almenn tölvukunnátta
Enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þorvarður Sigfússon,
fjármálastjóri, thorvardur@benni.is.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi þriðjudaginn
27.júní. Fullum trúnaði heitið.
Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á
Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á
Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun
vinna 53 starfsmenn. Stofnunin var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2017 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri.
Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Teymisstjóri á skráningarsviði

Sérfræðingur á skráningarsviði

Sérfræðingar á skráningarsviði

Auglýst er laust starf teymisstjóra í teymi klínískra
lyfjarannsókna til afleysinga. Um er að ræða tímabundið
starf í a.m.k. eitt ár. Leitað er að öflugum einstaklingi
sem reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf.
Starfshlutfall er 100%.

Auglýst er laust starf sérfræðings í teymi klínískra
lyfjarannsókna. Leitað er að öflugum einstaklingi sem
reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf.
Starfshlutfall er 100%.

Auglýst eru laus tvö störf sérfræðinga í gæðamatsteymi.
Leitað er að öflugum einstaklingum sem reiðubúnir eru
að vinna krefjandi og áhugaverð störf.
Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•

• Mat á efna- og lyfjafræðilegum gögnum (Module 3)
vegna skráninga lyfja
• Náin samvinna við aðrar lyfjastofnanir á Evrópska
efnahagssvæðinu
• Þverfagleg teymisvinna innan Lyfjastofnunar á
mismunandi sviðum
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

•
•
•
•
•
•

Stjórnun teymisins
Mat á öryggis- og fræðsluefni lyfja
Mat á umsóknum um klínískar lyfjarannsóknir
Mat á umsóknum um lausasöluheimildir lyfja
Ráðgjöf og vinna við klínískan gagnagrunn lyfja
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi
• Menntun eða reynsla í klínískri lyfjafræði er æskileg
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Skipulagshæfni
• Nákvæmni og samviskusemi
• Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Mat á öryggis- og fræðsluefni lyfja
Mat á umsóknum um klínískar lyfjarannsóknir
Mat á umsóknum um lausasöluheimildir lyfja
Ráðgjöf og vinna við klínískan gagnagrunn lyfja
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Menntun eða reynsla í klínískri lyfjafræði er æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Nákvæmni og samviskusemi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Skipulagshæfni

Frekari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu Lyfjastofnunar: https://www.lyfjastofnun.is/Lyfjastofnun/Storf_i_bodi/

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfja-, efna- eða lífefnafræði eða
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Doktorspróf sem nýtist í starfi er æskilegt
• Haldgóð þekking á tölfræði er æskileg
• Reynsla af mati á aðgengisrannsóknum er æskileg
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð tölvufærni
• Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli
• Skipulagshæfni
• Nákvæmni, samviskusemi og ögun í vinnubrögðum
• Geta til að vinna undir álagi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

I

Umsóknarfrestur allra starfanna er til og með 16. júlí 2017.

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

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

Sanngjarnt verð

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

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

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

www.ils.is

INNRÉTTING FJÖLNOTA
FUNDARSALAR

8– 16

569 6900

FORVAL

VSÓ Ráðgjöf fyrir hönd Garðabæjar óskar
eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í
lokuðu útboði um smíði og uppsetningu
innréttinga fyrir fjölnota sal að Garðatorgi 7,
ásamt frágangsvinnu utanhúss. Óskað er
eftir umsóknum frá verktökum sem hafa
góða reynslu af sérsmíði vandaðra
innréttinga og stjórn sambærilegra
framkvæmda.

Sérfræðingur
í reikningshaldi
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða
öflugan sérfræðing í reikningshald.

Öllum umsóknum verður svarað þegar

Helstu verkefni og ábyrgð

rut@ils.is eða í síma 569 6900. Umsóknum

kerfa, bankaafstemmingar, afstemmingar

er til og með 10. júlí.

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Rut Hreinsdóttir,
skal skila á starfatorg.is. Umsóknarfrestur

Dagleg umsjón með fjárhagsfærslum milli
milli kerfa, aðkoma að mánaðarlegum uppgjörum, ásamt öðrum verkefnum sem tilheyra reikningshaldi.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús-

Menntunar– og hæfniskröfur

stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna ísl-

sem sérsvið

og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla

næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu

• BSc próf í viðskiptafræði með reikningshald
• Haldgóð reynsla af störfum í reikningshaldi
eða sambærilegu starfi

ensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána,
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

• Þekking á Navision eða öðrum
bókhaldskerfum
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni til að vinna í hóp
• Hæfni til að starfa í krefjandi umhverfi

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur
mið af jafnréttisáætlun.

Húsnæðið sem innrétta á er alls um 385 m²
og svæði sem ganga á frá úti er um 75 m².
Búið er að rífa megin hlutann af innréttingum
og búnaði, lofta- og gólfefni, en meginviðfangsefni verksins felst í að innrétta
húsnæðið að nýju, leggja lagnir og setja upp
loftræsikerfi, leggja raflagnir og setja upp
tilheyrandi búnað, leggja nýtt gólfefni og
setja upp loft, smíða og setja upp sérsniðnar
innréttingar og ganga frá húsnæðinu í
samræmi við lýsingar og uppdrætti.
Þá tilheyrir verkinu frágangsvinna úti, þ.e.
endurnýjun glugga, smíði palla, setja upp
búnað fyrir lýsingu úti o.fl. Áætlað er að
framkvæmdir geti hafist í september og
verði að fullu lokið í apríl 2018.
Hægt verður að nálgast útboðsgögnin á vef
Garðabæjar, www.gardabaer.is frá
mánudeginum 26. júní kl. 12.
Umsóknum skal skilað í móttöku VSÓ
Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eða
sendar með tölvupósti á netfangið
utbod@vso.is eigi síðar en fimmtudaginn 13.
júlí 2017 kl. 14:00.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.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.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Útboð

Útboð

Til sölu
Bakarí / Kaffihús
Til sölu er miðlægt bakarí /kaffihús
með nokkra sölustaði.
Velta 300 millj. kr.
Nánari upplýsingar veittar
á trúnaðarfundi hjá Fima Consulting.
Sími 896 6665

ÚTBOÐ

Útboð

Útboð
Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum
í útboðsverkefnið:

Kerfisrými;
innkaup og uppsetning á
tækjabúnaði tölvuganga
og útikæla

Ljóstvistalampar fyrir
götu- og stígalýsingu

Óskað er eftir tilboðum í tækjabúnað ásamt uppsetningu og gangsetningu tölvuganga og útikæla fyrir
kerfissali í höfuðstöðvum OR.
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ORV2017-17 Kerfisrými; innkaup og uppsetning á tækjabúnaði fyrir tölvuganga og útikæla“.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

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

•

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 25.07.2017
kl. 11:00.

•
•

Birkimelur milli Hagatorgs og Hringbrautar.
Göngu- og hjólastígur, útboð nr. 14015.
Brautarholt, Sóltún, Seljavegur – Frágangur
gönguleiða, útboð nr. 14019
Fiskislóð 37c – Verkfræðihönnun,
útboð nr. 14021.

ORV-2017-17

Verkið felur í sér upprif á malbiki, uppúrtekt,
burðarlög og malbik, kantsteina, fráveitulagnir,
vatnsveitulagnir ásamt lögnum veitna. Einnig
yfirborðsfrágang, hellulögn, gróður, endurnýjun
steyptra stoðveggja og fleira. Verklok 15. nóv 2017.
600m3
1.800m2
450m
14stk.
10stk.
200m
500m3
1.500m2
2.800m2
600m2
35m3

Útboðsgögn eru seld hjá Umhverfis- og
skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá og með 28.
júní. Verð kr. 5.000.- Tilboð verða opnuð á sama
stað þriðjudaginn 11. júlí 2017 kl. 11.

hafnarfjordur.is

ORIK-2017-16

24.06.2017

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð
Útboð

Útboð nr. 20258

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
framkvæmdir við endurnýjun á um 200m kafla
Lækjargötu, frá Fjarðargötu að Austurgötu.

585 5500

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 20.07.2017
kl. 10:30.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

ÚTBOÐ

HAFNARFJARÐARBÆR

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

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Innkaupadeild

Nánar á hafnarfjordur.is

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2017-16 Ljóstvistalampar fyrir götu- og
stígalýsingu“.

ORV-2017-17

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

Helstu magntölur:
• Uppúrtekt úr götum og stéttum
• Upprif á malbiki og hellum
• Holræsalagnir 150-500 mm
• Holræsabrunnar
• Niðurföll
• Lagnaskurðir fyrir veitur
• Neðra burðarlag
• Efri burðarlög
• Malbikun
• Hellulögn
• Steyptur veggur

Óskað er eftir tilboðum í samtals 380 stk. af
ljóstvistalömpum fyrir götu- og stígalýsingu.

Kröflustöð
Viðbygging við starfsmannahús
Stjórnstöð og skrifstofur
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í viðbyggingu úr timbri við
starfsmannahús Kröflustöðvar í samræmi við útboðsgögn nr.
20258.
Verkið felst í að reisa viðbyggingu úr timbri. Viðbyggingu skal
skila fullkláraðri að utan og innan.
Helstu magntölur eru:
Fyllingar
Einangrun undir grunnplötu
Bendistál
Steinsteypa C25/30
Timburgrind útveggja
Gólfhitalagnir
Léttir innveggir
Málun gifsveggja
Gluggar og hurðir
Þakflötur

300 m3
203 m2
1750 Kg
35 m3
179 m2
1062 m
105 m2
427 m2
250 m2
250 m2

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

DREIFISTÖÐVAR OG DÆLUHÚS
VEITNA, UTANHÚSSVIÐGERÐIR
OG MÁLUN
Verkið felst í múrviðgerðum, háþrýstiþvotti, málun og
þakviðgerðum í 35 dreifistöðvum. Auk dreifstöðvanna
stendur til að fara í viðgerðir á dæluhúsi við Grensásveg
1.
Útboðsverkefninu
er nánar lýst í útboðsgögnum „VEVVeitur ohf.
2017-17
og dæluhús Veitna, UtanhússBæjarhálsiDreifistöðvar
1 • 110 Reykjavík
Sími 516 6000
• veitur.is
viðgerðir
og málun“.

Verklok eru 13. desember 2017.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu
Orkuveitunnar
http://www.or.is/fjarmal/utbod
Veitur ohf.

Vettvangsskoðun verður á verkstað föstudaginn 30. júní kl. 14:00.
Þátttöku skal tilkynna á netfangið innkaup@lv.is fyrir 29. júní 2017

Tilboð
verða
hjá Veitum ohf. Bæjarhálsi 1, 110
Sími 516
6000opnuð
• veitur.is
Reykjavík, fimmtudaginn 20.07.2017 kl. 11:00.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is frá og með mánudeginum 26. júní 2017.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, fyrir
klukkan 12:00 þriðjudaginn 11. júlí 2017 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

VEV-2017-17

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

24.06.2017

Kristján Baldursson

VIÐ ERUM
TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og 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

Einar P. Pálsson

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

EFSTALEITI 14, ÍBÚÐ 107
S

Ú
ÐH

I

OP

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

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

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27.JÚNÍ
KL.17:30-18:00

S
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Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

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

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 24
JÚNÍ KL. 14:00 – 14:30.

SUÐURGATA 24A – 580 SIGLUFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN
24.JÚNÍ KL. 13:30 – 14:30

S

Ú
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I
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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. Góðar leigutekjur eru
af húsinu í dag og möguleiki á auknum
leigutekjum. Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN
24.JÚNÍ KL. 12:00 – 13:00
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.

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

Við erum

sala

O

S

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

Bára Daníelsdóttir

Mjög gott raðhús á góðum stað í 210
Garðabæ.
Eignin er með 4 svefnherbergi, aukaherbergi í kjallara, borðstofu
eldhúsi, stofu, tvö baðherbergi,
geymslu og bílastæði í bílakjallara.
Eignin er á 3 hæðum og innan gegnt í
bílageymslu úr íbúðinni.
Stærð 191 fm. verð 64.900.000

SUÐURGATA 6 - 580 SIGLUFJÖRÐUR
HÚ

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

SJÁVARGRUND 8, 210 GARÐABÆ

Glæsileg, falleg og mjög rúmgóð 132,6fm.
íbúð með tveimur inngöngum á 1. hæð
með sérafnotarétt af lóð í lyftuhúsi ásamt
sérstæði í lokaðri bílageymslu í glæsilegu
fjölbýli við Efstaleiti 14 í næsta nágrenni við
Kringluna. Glæsileg sameign með sundlaug,
heitum pottum, gufubaði, líkamsrækt, veislusal og fl. Húsvörður er í húsinu og sér um
rekstur sameignar. Eignin er laus og tilbúin
til afhendingar við kaupsamning. Stærð: 133
fm. Verð 59.9 millj.

PIÐ

Sólveig Regína Biard

Félag

fasteigna

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

26. júní 17:30 – 18:00

26. júní 18:30 – 19:00

Sólheimar 1

Hjallabraut 35

104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 84 fm

220 HAFNARFJÖRÐUR
ÞRÍBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 122,3 fm

Góð þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í
þríbýli. Mjög stórt hjónaherbergi. Baðherbergi
endurnýjað. Parket og flísar. Sér bílastæði. Stutt
í Langholtsskóla.
Heyrumst

Heyrumst

36.900.000

Bjarni 662 6163

Kristján 696 1122

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

HERB:

5

39.900.000

Löggiltur fasteignasali

26. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

Barmahlíð 27

26. júní 17:30 – 18:00

Skeiðarvogur 21

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 89 fm

FJÖLBÝLI

Góð fjölskyldu íbúð á fyrstu hæð í Norðurbænum í Hafnarfirði. 4 svefnherbergi, búið
að bæta við einu á kostnað stofu, auðvelt að
breyta aftur.

104 REYKJAVÍK
ÞRÍBÝLI

HERB:

3

Björt, falleg og vel skipulagða þriggja herbergja
íbúð, með góðu geymsluplássi. Baðherbergi,
rafmagnstafla og skólp endurnýjuð. Nýlegt parket. Þak málað sumar 2016. Eignin laus fljótlega.
Heyrumst

37.900.000

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 234,6 fm

RAÐHÚS

HERB:

7

Frábært fjölskylduhús með 3ja herb aukaíbúð
með sérinngang. Frístandandi bílskúr fylgir
húsinu. 3 svefnh. í aðalíbúð sem er á tveimur
hæðum. Möguleiki á góðum leigutekjum.
Heyrumst

Kristján 696 1122

82.000.000

Löggiltur fasteignasali

Hafið samband og bókið skoðun

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 244 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr
mikil lofthæð. Húsið er byggt árið 1969 og hefur
verið mikið endurnýjað að innan. Húsið var
kosið fegursta hús Reykjavíkur árið 1973.
Heyrumst

Hannes 699 5008

125.000.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Kríunes 4

26. júní 17:30 – 18:00

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 365 fm

Miklabraut 50
105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 179,7 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 7-8

EINBÝLI

HERB: 10

Mjög fallegt einbýli á Arnarnesinu. Húsið
er með innangengum 57,6 fm. bílskúr
og er á fjórum pöllum. Nýbúið er að
helluleggja bílaplanið, skipta um pappa
og þakjárn og endurnýja þakkant ásamt
því að endurnýja þau gler sem þurfti.
Lóðin er mjög falleg og gróðursæl. Hiti
er í bílaplani og gangstíg að húsi. Eignin
er að mestu upprunaleg að innan en ytra
byrðið hefur verið endurnýjað að miklu
leiti.
Eignin er laus til afhendingar.

Björt og glæsileg, mikið endurnýjuð íbúð með
5 svefnherbergjum. Rúmgóðar stofur, aukin
lofthæð. Bílskúrsréttur.
Heyrumst

Lára 899 3335
Löggiltur fasteignasali

64.900.000

Heyrumst

Venni 699 7372
Löggiltur fasteignasali

124.900.000

Ertu að leita
að talent?

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali
S: 777-5656

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Hverafold 25

Við finnum starfsmanninn fyrir þig

2ja herbergja íbúð – útsýni
Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag frá kl. 15.00 – 15.30

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

OPIÐ
HÚS

Fyrirtæki í ferðaþjónustu
Til sölu að hluta eða öllu leyti
Eitt að framsæknustu ferðaþjónustufyrirtækjum
landsins er til sölu af sérstökum ástæðum.
Fyrirtækið hefur verið í örum vexti og er
með mjög góða bókunastöðu.
Sérstaða rekstrarins eru jeppaferði, dagsferðir, hringferðir, rútuferðir, fjallaferðir, snjósleða- og gönguferðir.
Eignir eru talsverðar í bílum og tækum.
Velta er mjög góð og framlegð mikil.

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

Mjög fín 60,6 fermetra íbúð á 1. hæð með góðum svölum til suðvesturs. Mikils útsýnis nýtur yfir Grafarvoginn. Gengið er upp hálfa
hæð. Rúmgóð stofa/borðstofa og eldhús með góðum borðkrók. Mjög
snyrtileg sameign. Sér geymsla í kjallara. Húsið er í mjög góðu standi
allt nýlega múrviðgert og málað að utan. Verð 31,9 millj.

1

Merki

S: 588 3300

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá - Frítt söluverðmat

S: 588 3300

Framúrskarandi vörumerki

Upplýsingar eru eingöngu veittar á skrifstofu.

Opið
sunnud.
18. jan frá kl. 14:00
– 14:30
TIL hús
SÖLU
TÍSKUVÖRUVERSLUN
Barðastaðir
7,Í MIÐBÆNUM
112
Reykjavík

TIL SÖLU

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

I

OP

S

Ú
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Sifjarbrunnur
TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

OP
Höfum fengið
mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra
Opið
hústilí sölu
dag
Glæsilegt
IÐ
leiguhúsnæði á góðum stað
í fallegu steinsteyptu húsi raðhús
við Laugaveginn.
frá
kl.tilfengið
17.00
-sölu
18.00
Höfum
mjög
góðaogtískuvöruverslun
í uþb
95góða
fermetra HÚ
Hátt er
lofts ogtilrýmið
sem
er bjart
skemmtilegt hefur auk
þess
leiguhúsnæði
á góðum
sýningarglugga að
götunni. stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn. S
Einstaklega
falleg
137.6
íbúðer
áerþriðju
Sér snyrting
og
lítil
innan og
verslunarinnar.
Hátt
er til lofts
ogkaffistofa/lager
rýmiðfmsem
bjart
skemmtilegt hefur auk þess góða
hæð
í lyftuhúsi
þar
23,8
bílskúrs skarti og gjafavöru hefur
Verslunin
sem sérhæfir
sig í fm.
kvenfatnaði,
sýningarglugga
aðafgötunni.
tryggan
hóp viðskiptavina,
veltan sem var er
kringum
milljónir á
Sér
snyrting
og
lítil kaffistofa/lager
innan20-24
verslunarinnar.
Komið
parketlagt
holfermeð
síðastaer
áriinn
fer ístígandi
og nú
í hönd söluhæsta tímabil ársins.
skápum.
baðherbergi
með
Verslunin
sem sérhæfir
kvenfatnaði,
skarti og sjálfur
gjafavöru
NúverandiFlísalagt
eigandi
hefur
séðsig
um íinnkaup
og vöruinnflutning
og hefur
góðri
innréttingu.
Parketlögð
stofa
koma vörurnar
aðallega
frá Amsterdam,
London
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Norðurbakki 7c, íbúð 107,
sjávarútsýni.

Opið hús mánudaginn 26. júní milli
17:00 til 17:30

Ný glæsileg 137 fermetra þriggja herbergja
endaíbúð (sjávarendi) á fyrstu hæð í þessu
glæsilega nýtískulega fjölbýli við höfnina í
Hafnarfirði. Óskert úsýni til sjávar.
Verönd og svalir V. 72,9 millj.

Norðurbakki 7C. Íbúð 105

120,7 fermetra þriggja herbergja íbúð á fyrstu
hæð í þessu glæsilega nýtískulega fjölbýli við
höfnina í Hafnarfirði. Verönd og svalir. Möguleiki að bæta við herbergi. Verð: 56,9 millj.
Fallegar eignir sem vert er að skoða.
Íbúðinar eru fullbúnar með gólfefnum og er til
afhendingar við kaupsamning.

Lóðin er fullkláruð þ.e. búið er tyrfa garðinn og bílaplan hellulagt, hitalögn komin í plan. Gólfhiti er í öllu húsinu nema bílskúr,
þar er ofnhitun.
Innanhússhönnun eftir Berglindi Berndsen
og Helgu Sigurbjarnardóttur!

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Verð: 79.9 millj.

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is
*9.990.- á mánuði.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson,
Löggildur fasteignasali s. 698-2603

365.is Sími 1817

Hestur lóð 37 í Grímsnes- og Grafningshreppi
OP
IÐ
HÚ

S

Fasteignir til sölu á Ásbrú
AÐALTRÖÐ 2
Stærð: 372 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 3.000 m2 lóð
Fasteignamat: 9.010.000 kr.

PIPAR\TBWA-SÍA

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag
með öfluga menntastofnun, fjölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í
gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.
Þú getur skoðað allar eignir sem félagið hefur til sölu á kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Opið hús í landi Hests lóð 37 sunnudaginn 25. Júní kl. 15 – 17
Fallegur 70,2 fm sumarbústaður á 8.625,0 fm eignalóð.
Bústaðurinn skiptist í forstofu/hol, eldhús, stofu, tvö herbergi,
baðherbergi og geymslu.
Timburpallur er við S-A og N hlið hússins.
Hitaveita komin að lóðarmörkum.
Lóðin er sérstaklega falleg með stórum trám og skemmtilegum
lundum, byrjað var að gróðursetja þar tré um 1990.
Um er að ræða sumarbústað á lokuðu sumarhúsasvæði í Hestslandi og þaðan er örstutt er í golf á Kiðjabergsvöllinn.
Við hliðið: hringja í síma 821 8866

Eskivellir 7

Lóuás 28

Stærð: 133,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Fasteignamat: 38.600.000

221 Hafnarfjörður
Sérlega glæsileg eign

Fjörður

Stærð: 209,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000
Fasteignamat: 58.700.000
Bílskúr: Já

221 Hafnarfjörður
Frábær staðsettning

Opið
Hús

Mánudaginn 26 júni milli 17:00 til 17:30

Opið
Hús

Verð: 56.900.000

Remax fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum og tveimur stæðum í
bílgeymslu á fimmtu hæð(efstu) í lyftuhúsi. Samkvæmt skráningu þjóðskrár Íslands er birt flatarmál
eignarinnar 133,1 fm2 og að auki c,a 20 fm yfirbyggðar svalir. Þetta er sérlega falleg eign sem mikið hefur
verið lagt í bæði í hönnun og innréttingum, allar innréttingar innan eignar eru sérsmíðaðar.Nánari lýsing:
Komið inn í flísalagt anddyri með góðu skápaplássi, inn af anndyri er svo lítið skrifstofuherbergi. Rúmgott og
bjart svefniherbergi. Gesta wc með flísum á gólfi. Inn af því er þvottahús.Stofan er opin og björt , arinn í stofu
og útgengi á um 20fm2 yfirbyggðar flísalagðar svalir. Úr stofu er opið inn í Rúmgott og bjart eldhús með góðu
skápaplássi,eyja með granitborðblötu og morgunverðarborði. Barnaherbergi með parketi á gólfi og
hjónaherbergi með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf og baðinnrétting,
hornbaðkar og sturta. Á hæðini eru tvær geymslur . Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali
í
síma
861-9300
eða
pallb@remax.is

Sigrún
Sölufulltrúi (í
lögg.námi)
894 2353

101 Reykjavík
Flott og vel staðsett eign

Mánudaginn 26 júni milli 18:00 til 18:30

sein@remax.is

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

Sigrún
Sölufulltrúi (í
lögg.námi)
894 2353
sein@remax.is

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

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

Bragavellir 17

Stærð: 66,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1908
Fasteignamat: 33.400.000

Verð: 89.900.000

Remax Fjörður kynnir: Rúmgott bjart og fjölskylduvænt einbýlishús á einni hæð við Lóuás í Hafnarfirði. Eignin
er skráð samkvæmt fasteignamati ríkisins 209,5 fm og þar af bílskúr 45 fm2. Frábær staðsettning og stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla og skóla íþróttamiðstöðina við Ásvelli, sundlaug og verslun.Nánari lýsing:
Komið inn forstofu með flísum á gólfi og góðu skápaplássi. Inn af forstofu er gesta salerni. Inn af forstofu er
komið inn í parketlagt anddyri, sjónvarpsrými með sérsmíðuðum sjónvarpssófa sem fylgir.Þrjú barnaherbergi
með parketi á gólfi .Rúmgott og bjart hjónaherbergi með parketi á gólfi og góðu skápaplássi. Baðherbergi með
flísum í hólf og gólf,hornbaðkar og baðinnrétting. Eldhúsið er rúmgott og bjart með góðu skápaplássi.. Gengið
er niður 2 tröppur í rúmgóða og bjarta stofu og borðstofu með parketi á gólfi. Útgengi úr stofu á rúmgóðan
viðarpall með skjólveggjum. Úr eldhúsi er einnig innangengt í þvottahús með flísum á gólfi og innréttingu fyrir
þvottavél . Snyrtilegur 45 fm2 bílskúr með geymslulofti. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali
í
síma
861-9300
eða
pallb@remax.is

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

Klapparstígur 11

Fjörður

Senter

230 Reykjanesbær
Einbýli og rekstur

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 53.050.000

Senter

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 26. JÚNI KL. 17:00-17:30

Verð: 42.000.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu virklega falleg þriggja til fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð í reisulegu
húsi, vel staðsettu í miðborg Reykjavíkur með tveimur svefnherbergjum og rislofti sem nýtt hefur verið sem
þriðja svefnherbergið. Húsið sjálft fékk viðurkenningu frá Borgarstjóra Reykjavíkur árið 2006 vegna vel gerðra
endurbóta. Um er að ræða mikið endurnýjað og fallegt hús á Klapparstíg 11, sem byggt var upphaflega árið
1907. Sjón er sögu ríkari.
Sameiginlegt Þvottahús er í sameign hússins. Húsið sjálft samkvæmt eignaskiptasamningi er fjöleignarhús
sem byggt var árið 1907. Um er að ræða þriggja hæða timburhús með háu, portbyggðu risi með tveimur
stórum kvistum og þremur litlum. Kjallarinn er hlaðinn og steyptur, Austurgafl hússins er steyptur
eldvarnarveggur.

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Frábært viðskiptatækifæri og mjög mikið bókað.

Glæsilegt og vel staðsett hús í Reykjanesbæ með viðskiptatækifæri. Örstutt frá flugstöðin.Í dag er rekin gisting
með endurnýjuðu rekstrarleyfi til næstu fjögurra ára. Gistingin er á booking.com undir nafninu White House
B&B og er henni gefin einkunnin "Einstakt 9,7" yfir 500 umsagnir. Eignin telur sjö gistiherbergi allt upp í 25 fm
stór og eru þau öll með flatskjá. Fjögur baðherbergi og vel búið eldhús. Stofa og borðstofa með góðri
mataraðstöðu. Einnig er innréttuð ágætis íbúð í bílskúr. Nýbúið er að teppaleggja efri hæð með þykku
vönduðu teppi og bæta hljóðeinangrun herbergja og setja nýjar vandaðar hurðar. Húsið og garðurinn er allt
hið snyrtilegasta og í friðsælu umhverfi. Þak var málað núna í Júní.
Allar nánari upplýsingar um eignina og bókanir í skoðun veitir Kristín Ósk í lgf. námi í síma 822-6800 eða á
kor@remax.is og Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 414-4700 arg@remax.is

Verð: 105.000.000

Kristín Ósk
Sölufulltrúi
8226800
kor@remax.is

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

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

Skólabraut 3
170 Seltjarnarnes
Þjónustuíbúð fyrir 65 ára og eldri

Stærð: 57,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 23.150.000

Álfkonuhvarf 43
Senter

203 Kópavogur
Falleg og vel skipulögð íbúð

Opið
Hús

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Fasteignamat: 35.200.000

Senter

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Opið hús sunnud. 25. júní kl.16-17

opið hús 26 júní kl 18.00-18.30

Verð: 36.900.000

RE/MAX Senter kynnir þjónustuíbúð fyrir 65 ára og eldri að Skólabraut 3 á Seltjarnarnesi. Eignin er 2ja
herbergja með útgengi út á suður-verönd með sjávarútsýni. Lyfta er í húsinu og gott aðgengi.
Margvísleg þjónusta er í húsinu svo sem heitur matur, ýmis snyrtiþjónusta, fjölbreytt tómstundastarf,
jóga, dans, ferðalög o.fl. Afar stutt er í íþróttamiðstöð með sundlaug og verslunarkjarnann að Eiðistorgi.
Einnig stutt í Seltjarnarneskirkju. Allar nánari upplýsingar hjá Sigrúnu í síma 8640061.

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

Verð: 41.900.000

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja í búð á 3ju hæð við Álfkonuhvarf 43 í Kópavogi. Sér bílastæði í
bílgeymslu. Íbúðin skiptis í forstofu með fataskáp. Hjónaherbergi með stórum fataskáp. Barnaherbergi
með parketi á gólfi, fataskápur. Baðherbergi með sturtu, baðkari, handklæðaofni og innréttingu. Flísar
á gólfi og veggjum. Stofan er björt og opið inn í eldhús. Úr stofunni er gengið út á stórar svalir. Parket á
gólfum. Þvottahúsið er innaf íbúð með flísum á gólfi. Í sameigninni er sér geymsla.

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

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

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki
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.
TOYOTA Land cruiser 200 vx navi.
Árgerð 2008, ekinn 210 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur hlaðinn aukabúnaði.
Verð 6.790.000. Rnr.440435.

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

Til sölu Hyundai Santa Fe árg.
2014 (maí ‘14). Dökkgrár með
dráttarbeisli. Ekinn 55 þús, einn
eigandi. Engin skipti. 2.199 cc, 198
hö.Uppl. í síma 892-0213

Til sölu Grand Cherokee Limited
Hemi. Árg 2007. Ekinn 83.000km.
Topp eintak. Uppl. 8630921

Til sölu Toyota Land Crusier 120GX
Verð tilboð Árgerð 2005 Ekinn 200
þ.km Ath það er nýleg vél í bílnum
Disel Sjálfskiptur 4 strokka Auka
olíutankur Loftdæla Uppl í síma
699 7720

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

GLÆSILEGUR !

BMW 320D Grand Tourismo
Sportline 02/2016 ek 19 þ.km , 18”
sportfelgur, allur sem nýr, verð 5.4
mil ! Skipti möguleg 8648989

FRÁBÆR BÍLL !

Audi A3 Sport 2.0 DIESEL (150 hö)
12/2016 (mod 2017) ek 6 þ.km
SJÁLFSKIPTUR Verð 4.2 mil ! Skipti
skoðuð (8648989)

Toyota Landcruiser 100 VX 35” Árg.
2004 ekinn 210 þús Bíll í toppstandi
Verð 2.950.þús Uppl. í síma 824
3811

Audi TT Coupé Quattro. Árgerð
2015, ekinn 10 Þ.Km, Bensín 230 Hö
Sjálfskiptur. Innfluttur nýr af Heklu
Verð 8.990.000. Rnr.110499.

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

Volvo XC60 Summum 4/2015 ek.
32 þús. Brúnn, tvílitt leður, tvöf.
dekkjagangur. Verð 6,2 m.kr. Uppl.
sími 895-4505.
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4,7L Árg. 2005, ekinn 142 Þ.km,
sjálfskiptur, mikið af aukahlutum,
einn eigandi! Verð 1.590.000 kr. Rnr.
256524 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is
Land Rover Discovery 4 S. Árgerð
4/2014, ekinn 69 Þ.Km, Dísel,
Sjálfskiptur - Leður - Loftpúðakerfi Umboðsbíll Verð 7.990.000. Tilboð
6.890.000.- Stgr Rnr.110281.

Save the Ch
Child
Children
h ren á Íslandi
Ís

Til sölu
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

Til sölu

Nissan Patrol GR 38”. Árgerð
8/2007, ekinn aðeins 65 Þ.Km Dísel - Sjálfskiptur - Breytt 2011
- 2 eigendur frá upphafi Verð
5.990.000. Tilboð 5.490.000.- Stgr
Rnr.110506.

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

Suzuki Grand Vitara árg.”08, sjálfsk.
ek 152 þús km. Dráttarkrókur, 17”
felgur, upphækkaður. Þjónustubók
frá upphafi, ný skoðaður, verð
aðeins 1.300 þús kr. Uppl. í síma
899-3608

Mercedes Benz ML-320 CDI,
2007árg, ekin 174.000, Sjálfskipur,
Diesel. ásett: 2,7. Möguleiki á að
skipta á ódýrari. Sími 847-2014

TIL SÖLU- TOPPEINTAKHYNDAI -SANTA FE -2006

Ekinn aðeins 95.000 , sjálfskiptur,
dráttarkrókur . Vel strokinn og
ryðvarinn. Verð 890.000. Engin
skipti. Upplýsingar í S:8585238

Flottur Ford Explorer 2006
Nýskoðaður, með dráttarkrók,
nýjan geymi, vatnskassa og legur.
Ek. 198.000. Verð: 790.000. Uppl.
síma 8568453

Kia Sarento ‘09, vel með farin, ek.
116.000 km, sjálfskiptur dísel 170
hö, með krók, krúser. Ásettverð:
2.5.m. S: 866 7022

500-999 þús.

SSK MEÐ KRÓK - TILBOÐ
790.000

Subaru Legacy árg 2009. Keyrður
aðeins 87þús. Mjög vel með farinn.
Sjálfsk. Nýskoðaður. Uppl. s 693
2508

HONDA CR-V 11/2005 ek.187
þús, sjálfskiptur, dráttarkrókur,
fjórhjóladrif, sk.18, ný dekk, ásett
verð 990 þús TILBOÐ 790.000
möguleiki á 100% láni s.841 8955

