Atvinnuauglýsingar

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

Kynntu þér störfin
bluelagoon.is/atvinna
og sæktu um

HVETJANDI LEIÐTOGI
Í FRAMLÍNU

ÖFLUGIR LIÐSMENN
Í MÓTTÖKU

Við leitum að áreiðanlegum og jákvæðum einstaklingi með
brennandi áhuga á mannlegum samskiptum, mismunandi
menningarheimum og metnað til að vaxa í starfi.

Við leitum að jákvæðum og öflugum liðsmönnum með brennandi
áhuga á mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund.

Hlutverk leiðtoga er að stýra og hvetja framlínuteymið til góðra
verka, vera til staðar fyrir bæði gesti og starfsmenn, tryggja
fagmennsku og ásýnd vaktarinnar.

Hæfniskröfur:

Þetta eru skemmtileg störf í lifandi umhverfi þar sem markmiðið er að hámarka ánægju gesta með framúrskarandi
upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónustu.

Hæfniskröfur:

-

Leiðtogahæfni

-

Rík þjónustulund og samskiptahæfni

-

Rík þjónustulund

-

Frumkvæði og fagleg vinnubrögð

-

Ábyrgð og áreiðanleiki

-

Áreiðanleiki og stundvísi

-

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 22 ára aldri

-

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri

Einstakt
umhverfi

Góður
starfsandi

Þjálfun
og fræðsla

Góður matur
fyrir alla

Akstur til
og frá vinnu

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

2-2-3
vaktir

2 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Viðskiptastjóri óskast!
Ratio hf. óskar eftir að ráða viðskiptastjóra sem mun hafa umsjón með öflun, viðhaldi
viðskiptatengsla og kemur að stefnumótun í samstarfi við aðra stjórnendur. Óskað er
eftir einstaklingi sem býr yfir góðu tengslaneti og reynslu sem kemur að notum.
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur:
· Menntun sem nýtist í starfi
· Reynslu í sölu á markaði með vélar og tæki
· Þjónustulund og góða samskiptahæfni
· Drifkraft og sjálfstæði í störfum

Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoð óskast á sérhæfða tannlæknastofu
á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 60% starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „tannlæknastofa“

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT
Á ÍSLANDI
Óskar eftir að ráða starfsmann á skoðunarsvið fyrirtækisins.

Í boði er fjölbreytt starf og góð vinnuaðstaða hjá ungu en kraftmiklu fyrirtæki og tækifæri
til að móta starfsemina til framtíðar. Umsóknum skal skilað á netfangið ratio@ratio.is.
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum verður svarað þegar gengið hefur verið frá
ráðningu. Umsóknarfrestur er til 9. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Gestsson í síma 511 6600.
Ratio hf. sinnir leigu, sölu og þjónustu atvinnubíla og tækja til fyrirtækja. Fyrirtækið var stofnað
árið 2013 og hefur verið í örum vexti og þróun. Það er í eigu sjóðs í stýringu hjá GAMMA Capital
Management.

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.

Hársnyrtir óskast
Klipphúsið hársnyrtistofa auglýsir
eftir starfsmanni.
Launþegi eða í stólaleigu.
Mikil viðskipti fylgja stólaleigu.
Góður vinnutími og lokað um helgar.
‘Ahugasamir hafi samband,
klippingar@gmail.com

Starfskraftur óskast

REKSTRARSTJÓRI BOB
Brewing & Bottling

Vinsamlegast sendið umsóknir
til ok@non.is eða síma 897 3047
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

Við leitum að árangursdrifnum, framsæknum og
metnaðarfullum leiðtoga til að stýra framleiðslu
gerjaðra drykkja hjá Ölgerðinni, tryggja gæði og
skilvirkni í framleiðslu og stýra öflugri liðsheild í
einni af framleiðsludeildum fyrirtækisins.

Uppsetning
Óskum eftir að ráða til starfa laghentan
og traustan einstakling. Um er að ræða
uppsetningu gluggatjalda.
Vinsamlegast sendið umsóknir
til ok@non.is eða síma 897 3047

• Þróun og bestun framleiðsluferla og vinnsluaðferða

til að hámarka framleiðni og gæði á hverjum tíma.
• Að sjá til þess að vara sé ávallt til í nægjanlegu magni
til átöppunnar í samræmi við framleiðsluáætlun.
• Að tryggja að allir verkferlar vegna framleiðslu séu
uppfærðir í samræmi við uppskriftir og staðla.
• Ábyrgð á starfsmannamálum deildarinnar
og daglegri stjórnun.

Meðal gerjaðra drykkja Ölgerðarinnar er bjór
frá Borg Brugghús, Egils Gull, Boli, Egils Malt,
Carlsberg og Tuborg.
Rekstrarstjóri BOB hefur yfirumsjón með rekstri
og framleiðslu bjórs, þ.e. hráefni, suðu, gerjun,
meðhöndlun, síun og átöppun, ásamt aðkomu að þróun
og hugmyndavinnu. Rekstrarstjóri BOB heyrir undir
framkvæmdastjóra Tæknisviðs Ölgerðarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:
• Framúrskarandi leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Menntun sem nýtist í starfi, menntun í efna-, verk-

eða tæknifræði er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og greiningu gagna.
• Þekking, áhugi og reynsla af bjórframleiðslu
er mikill kostur

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

LÖGMAÐUR

Rafiðnaðarsamband Íslands leitar að öflugum
lögmanni til afleysinga í eitt ár,
í 50% starfshlutfall.
Starfssvið og helstu verkefni:
• Túlkun og gerð kjarasamninga.
• Almenn ráðgjöf á sviði vinnuréttar.
• Ýmis lögfræðileg ráðgjöf við félagsmenn.
• Hagsmunagæsla og málarekstur fyrir dómstólum.
Hæfniskröfur:
• Embættis-/Meistarapróf í lögfræði.
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.
• Áhugi og þekking á kjaramálum launafólks og
málefnum verkalýðsfélaga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiðdís
Björnsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum
heiddis.bjornsdottir@olgerdin.is.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar
umsokn.olgerdin.is til og með 10. júlí nk. Farið
verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÖLGERÐIN er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði.
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur
matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að
vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir
þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri.

olgerdin.is

Umsóknir skulu berast rafrænt á netfangið
sigrun@rafis.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún í síma
580-5226/694-4959 eða í tölvupósti á sigrun@rafis.is
Umsóknarfrestur er til og með 14.júlí nk.

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

Stórhöfða 31 • 110 R. • sími 580-5200 • veffang: www.rafis.is
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Framkvæmdastjóri Aalborg Portland Íslandi
Aalborg Portland Íslandi ehf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra
til að leiða starfsemi þess á Íslandi. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra Aalborg Portland AS
í Danmörku.

Aalborg Portland-Cement-Fabrik var stofnað í
Álaborg á Jótlandi 1889.
Aalborg Portland Íslandi ehf. (APÍ) er í eigu
Aalborg Portland AS í Danmörku en það er
stærsti útflytjandi í heimi á hvítu sementi og
selur sement til yfir 70 landa.
APÍ hefur starfað samfellt hér á landi frá
árinu 2000 við markaðssetningu og dreifingu
á hágæðasementi.
Skrifstofa fyrirtækisins er í Kópavogi, en
félagið rekur tvö sex þúsund tonna síló fyrir
laust sement í Helguvík. Skammt þaðan frá
er dreift pökkuðu sementi frá vöruskemmu.
Bílafloti, sérútbúinn til flutnings á lausu
sementi, annast flutninga til viðskiptavina um
allt land.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna
á heimasíðunni www. aalborgportland.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leiðir og ber ábyrgð á daglegum rekstri
fyrirtækisins, starfsstöðvum og starfsemi á Íslandi
• Aflar og viðheldur viðskiptasamböndum
• Skipuleggur sölu og þjónustu
• Samningagerð
• Skipuleggur markaðs- og kynningarstarf
• Mótar stefnu og og setur fyrirtækinu markmið
• Útbýr rekstrar- og innkaupaáætlanir
• Hefur umsjón með og þróar vöruval
• Ábyrgð á fjárhagslegri afkomu
• Samskipti við móðurfélag í Danmörku

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. viðskiptaeða hagfræði, verkfræði eða tæknifræði
• Árangursrík starfsreynsla af sölu- og samningagerð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og
ensku er mikilvæg
• Kunnátta í norrænu máli er kostur

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is), í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf á ensku, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Ert þú með
lyftarapróf?

Are you a qualified
forklift operator?

Við leitum að vönum lagerstarfsmanni í 100%
starf í dreifingarmiðstöð ÁTVR.

We’re looking for an experienced person for
a full-time job in our Center of distribution.

Helstu verkefni og ábyrgð

Main tasks and responsibilities

Hæfniskröfur

•

Móttaka og tiltekt vöru

•

Lyftarapróf mikill kostur

•

Almenn lagerstörf og tilfallandi
verkefni

•

Reynsla af sambærilegu starfi

•

Vandvirkni og samviskusemi

•

Stundvísi og dugnaður

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Skills and attributes

•

Receiving and processing stock
products

•

A forklift operator certification
is an advantage

•

General warehouse duties
as needed

•

Prior experience

•

Precision and conscientiousness

•

Punctuality and efficiency

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE – RESPONSIBILITY.
Recruitment for positions at the company takes account of these values.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Applicants must have reached the age of 20 and have a clean criminal record.
Application deadline is the 17th of July, 2017.
Applications are to be completed online at vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791
and Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og
er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt
af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur
þar sem samskipti einkennast af lipurð,
þekkingu og ábyrgð.

ÁTVR operates 50 stores throughout
the country with offices and a Center of
distribution at Stuðlaháls 2. The company
strives to be one of the leading service
providers in the country and a role model
in social responsibility. ÁTVR wants to
provide a safe, dynamic and fun workplace
where communication is conducted with
flexibility, knowledge and responsibility.

ÁHUGAVERÐ STÖRF Í BOÐI

Birgisson ehf. sérverslun með parket, harðparket, flísar, loftaefni og hurðir óskar eftir að ráða fólk til framtíðarstarfa. Birgisson ehf. býður
samkeppnishæf laun og möguleika á þróun í starfi fyrir rétta aðila. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Um eftirfarandi störf er að ræða:

HURÐA- OG TILBOÐSDEILD

SMÍÐAVERKSTÆÐI

LAGER

Helstu verkefni:
· Umsjón með sölu hurða í verslun
· Samskipti við birgja og aðstoð við gerð
innkaupapantana
· Tilboðsgerð
· Sérverkefni og samskipti við verktaka og
arkitekta

Helstu verkefni:
· Afgreiðsla og utanumhald hurðapantana
· Dagleg samskipti við deildarstjóra verslunar
· Breytingar á hurðum og körmum
· Skipulagning á hurðalager

Hæfniskröfur:
· Iðnmenntun eða sambærileg menntun
· Tölvukunnátta æskileg
· Þarf að hafa þekkingu á byggingavörum,
gott verkvit og skipulagshæfileika
· Vera traustur, stundvís, duglegur, reglusamur
og snyrtilegur

Ármúla 8

Skútuvogi

Skútuvogi

Metnaðarfullur
Menntunar og hæfniskröfur:
· Sveinspróf í smíðum
· Tölvukunnátta æskileg
· Þekking á byggingavörum
· Skipulagshæfni og drifkraftur

ástríðukokkur
Menntunar og hæfniskröfur:
· Þekking á byggingageiranum
· Menntun á háskólastigi mikill kostur
· Þekking og reynsla af bókhaldskerfi NAV
· Excel og almenn tölvukunnátta
· Tala og skrifa á ensku

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins.
Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á: toti@birgisson.is
Viðkomandi
til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki,
Merkið hvaða starffær
er sótttækifæri
um.
Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu
embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og
fjölskylduvænan vinnutíma.

Metnaðarfullur
Laus eru til umsóknar starf fagstjóra fræðslumála
og
starf sérfræðings á mannauðssviði Tollstjóra.

ástríðukokkur

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem
Stefna
TollstjóraLaunakjör
er að vera framsækin
ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð opinberra
um
konum.
eru samkvæmt
Tollstjóri
leitar að kröftugum
og skapandi
matreiðslumanni tilkjarasamningum
að annast rekstur mötuneytis embættisins.
hagsmuni almennings og atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að mannauði
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki,
starfsmanna.
starfskjör,
réttindi
ogogskyldur
gildaFaglegir
að öðru
sínum.
Lögð er áhersla áUm
símenntun
starfsmanna,
heilsueflingu
góðan aðbúnað.
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og
starfshættir og stöðugar umbætur eru lykilþættir í sókn Tollstjóra að framúrskarandi árangri.
fjölskylduvænan
leyti lögvinnutíma.
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðeigandi
stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur
starfsmanna
nr. 70/1996. um starfið
Um er
að ræða fjölbreytt
verkefni
sem hæfa jafnt körlum sem
Nánariríkisins
upplýsingar
veitir
Unnur
Ýr Kristjánsdóttir,

konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðunstarfsmanna.
um ráðningu
liggur fyrir.
Athygli er vakin á
Um starfskjör,
réttindi og skyldur gilda að öðru
mannauðssviðs,
í síma
560-0300.
að forstöðumaður
umsóknir gilda í sex mánuði
frá því að umsóknarfrestur
rennur
leyti lög um réttindi
og út.
skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Gildi Tollstjóra eru: Traust, Samvinna og Framsækni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir,

forstöðumaður
mannauðssviðs,
í síma 560-0300.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar
ákvörðun
um ráðningu
Menntunar- og hæfniskröfur:
liggur fyrir. Athygli er vakin áÖllum
aðumsóknum
umsóknir
gilda
6 mánuði
frá
verður svarað
þegarí ákvörðun
um ráðningu
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá
• Meistaragráða
t.d. í mannauðsstjórnun eða vinnusálfræði
sambærilegu.rennur út.
því að umsóknarfrestur
rennur
út.
því aðeða
umsóknarfrestur

Fagstjóri fræðslumála
Starfssvið:
• Stefnumótun, umsjón og framkvæmd símenntunar allra starfsmanna Tollstjóra.
• Fagleg ábyrgð á fræðslumálum Tollstjóra.
• Umsjón og rekstur Tollskóla ríkisins.
• Gæðamál og gæðaferlar.
• Umsjón og framkvæmd þarfagreininga og áætlanagerða fyrir fræðslustarf embættisins.
• Uppsetning námsskrár, samvinna við leiðbeinendur og fræðsluaðila.
• Þátttaka í öðrum verkefnum á sviði mannauðsstjórnunar í samvinnu við forstöðumann mannauðssviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð:

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

• Haldbær reynsla af stjórnun fræðslumála eða mannauðsstjórnunar.
• Reynsla af fjarkennslu er kostur.
• Gott vald á íslensku.
Helstu
verkefni og ábyrgð:
• Framúrskarandi sveigjanleiki og þjónustulund.
■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.
• Góð ensku kunnátta og færni í Norðurlandamáli.
■ • Umsjón
meðfrumkvæði
gerð matseðla,
innkaupum
og vinnuskipulagi
annarra starfsmanna í eldhúsi.
Sjálfstæði,
og hæfni
til að vinna
í hópi.
■ • Matseld
framreiðsla
í hádegi.
Afburðaog
hæfni
í mannlegum
samskiptum og samvinnugleði.
■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

Hæfniskröfur:

Menntunar- ogannarra
hæfniskröfur: starfsmanna í eldhúsi.
■ Umsjónímeð
gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi
■ Menntun á sviði matreiðslu.
Sérfræðingur
mannauðsmálum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
• Meistaragráða í t.d. mannauðsstjórnun eða vinnusálfræði eða sambærilegu er kostur.
■ Matseld og framreiðsla í hádegi.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Framkvæmd hæfnigreininga starfa og fræðsluþarfagreininga.
Umsjón og utanumhald þjálfunar og nýliðaþjálfunar.
Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna varðandi starfsmanna- og fræðslumál.
Umsjón og utanumhald starfsmannasamtala.
Umsjón með starfslýsingum.
Þátttaka og stjórnun vinnuhópa í þróunar- og átaksverkefnum.
Söfnun og viðhald tölfræðilegra upplýsinga.
Stuðningur við stjórnendur vegna mannauðsmála.

• Reynsla af mannauðsmálum sér í lagi fræðslu og starfsþróun.

■ • Góð
rík þjónustulund.
Góðframkoma
þekking áog
fræðslumálum
og þarfagreiningu þjálfunar.
■ • Sjálfstæði,
hugmyndaauðgi
og skipulögð
Góð færni og reynsla í notkun
Word ogvinnubrögð.
Excel.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

Hæfniskröfur:

■ Menntun á sviði matreiðslu.

■ • Lipurð
og sveigjanleiki
í samskiptum.
Gott vald
á íslensku og
ensku.

• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi.
Umsóknarfrestur
er til 23.
nóvember
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
• Afburða
hæfni í mannlegum
samskiptum
ognk.
samvinnugleði.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 892-0062.

■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.

Sótt er um störfin rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí n.k.

■ Góð framkoma og rík þjónustulund.

■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
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Skrifstofustjórar í dómsmálaráðuneytinu
Dómsmálaráðuneytið auglýsir
laus til umsóknar tvö embætti
skrifstofustjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur

Skrifstofustjóri stýrir og ber
ábyrgð á málaflokkum sem undir
skrifstofu hans heyra.

• Framhaldsmenntun og/eða haldgóð starfsreynsla sem nýtist í starfi.

Starfið felst í stjórnun og rekstri
skrifstofunnar, skipulagningu,
áætlanagerð, stefnumótun,
markmiðssetningu, samhæfingu
verkefna við stefnu ráðuneytisins
og mat og ábyrgð á árangri.

• Lögfræðimenntun eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Elísabet
Ingadóttir, mannauðsstjóri í dómsmálaráðuneytinu, í síma 545 9000.

• Þekking á málaflokkum sem heyra undir
ráðuneytið æskileg.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking og reynsla af stefnumótun og
áætlanagerð æskileg.
• Farsæl stjórnunarreynsla.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig

Hæfnisnefnd skipuð þremur einstaklingum
mun meta hæfni og hæfi umsækjenda og
skila greinargerð til ráðherra, sem skipar
í embættin.

Um laun og önnur starfskjör fer skv. ákvæðum
laga nr. 130/2016. Skipað verður í embættin til
fimm ára í senn. Konur jafnt sem karlar eru hvött
til að sækja um.

í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og kunnátta í einu
Norðurlandamáli æskileg.

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið
starf@dmr.is eða skriflega til dómsmálaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til
að gegna starfinu.

• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

D Ó M S M ÁLARÁ Ð U N E Y T I Ð
Sölvhólsgötu 7 101 Reykjavík Sími 545 9000

Garri sérhæfir sig í innflutningi og sölu
á gæðamatvöru, matvælaumbúðum
og hreinlætisvörum fyrir fyrirtæki.

VIÐ LEITUM AÐ

FAGFÓLKI

Lagerstarf
Sölufulltrúi í verslun

Við leitum að kraftmiklum, skapgóðum og jákvæðum einstaklingum með góða samskiptahæfileika
í spennandi störf hjá framsæknu fyrirtæki. Um er að ræða lagerstörf hjá heildverslun Garra og starf
sölufulltrúa í hreinlætisverslun Besta á Grensásvegi 18.
Upplýsingar veita:
Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is
Garri ehf | Lynghálsi 2 | 110 Reykjavík
5 700 300 | garri@garri.is | www.garri.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.
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Starfskraftur óskast
Verslunarstarf
Óskum eftir starfsmanni í
sérverslun með gluggatjöld.

Vík í
Mýrdal

Laus staða við grunnskólann í Vík í Mýrdal:
• Kennari á yngstastigi
Staða kennara á yngstastigi við Grunnskóla Mýrdalshrepps er laus til umsóknar frá og
með næsta skólaári.
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennara í þessa stöðu.
Æskilegt er að kennarinn hafi gott vald á lestrar- og skriftarkennslu.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólastjóri í síma 865-2258.
Umsóknir skal senda til skólastjóra á netfangið skolastjori@vik.is eða Sunnubraut 5
870 Vík.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí n.k.

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

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

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

STÖRF VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Jarðboranir hf. leita að öflugu fólki til starfa við borframkvæmdir hér á landi. Um er að ræða krefjandi og spennandi
störf við djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Borg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Borg.
Borg er sex deilda leikskóli sem rekinn er á tveimur starfsstöðum, við Maríubakka og Fálkabakka í Breiðholti. Leiðarljós í
starfi leikskólans eru jákvæð samskipti og gleði. Unnið er eftir hugmyndafræði PBS um stuðning við jákvæða hegðun. Borg er
Grænfánaskóli og áhersla er lögð á umhverfismennt, heilbrigði og hollt mataræði. Leikskólinn fékk hvatningarverðlaun skóla- og
frístundaráðs 2016 fyrir verkefnið Sumarskóli elstu barna í Bakkahverfi ásamt Bakkaborg og Breiðholtsskóla og er þátttakandi í
verkefninu Læsi allra mál, sem er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að byggja upp öflugt og metnaðarfullt leikskólastarf í
Borg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Vinsamlegast sendið umsóknir
til ok@non.is eða síma 897 3047

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2017 eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@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.

Reynsla af störfum við borframkvæmdir er æskileg en þó
ekki skilyrði. Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru mikill kostur.
Upplýsingar um störfin veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is. Sækja skal um störfin
á www.jardboranir.is fyrir 9. júlí næstkomandi.

LEITUM AÐ LANDSLAGSARKITEKT
VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN ?

Landmótun

Landmótun er teiknistofa landslagsarkitekta sem

stofnuð var 1994.
Stofan
veitir alhliða ráðgjöf á sviði skipulags og hönnunar
Landmótun
og leggur áherslu á fagleg vinnubrögð og umhverfisstefnu
í anda sjálfbærrar þróunar.

Landmótun óskar eftir að ráða landslagsarkitekt til að
sinna
fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum á sviði
Hæfniskröfur:
LEITUM
AÐ LANDSLAGSARKITEKT
hönnunar
og skipulags.
Við leitum VILT
eftir einstaklingi
sem getur
unnið sjálfstætt
og
ÞÚ SLÁST
Í HÓPINN
?
er áhugasamur um að vinna jafnt að stórum sem smáum
Landmótun í skapandi vinnuumhverfi.
verkefnum
Hæfniskröfur:

•Landmótun
Meistaragráða í landslagsarkitektúr eða sambærileg
menntun.
•starfandi@landmotun.is.
Reynsla af hönnun og skipulagi er æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hópi.
•Hæfniskröfur:
Þekking á teikniforritum.
Áhugasamir eru beðnir um að skila inn ferilskrá og
kynningarbréfi á netfangið starfandi@landmotun.is í
síðasta lagi föstudaginn 14. júlí næstkomandi.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 575 5300
eða á starfandi@landmotun.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 575 5300 eða á
starfandi@landmotun.is.

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is

Iðjuþjálfi
Laus er til umsóknar 50 % staða iðjuþjálfa við öldrunarþjónustu
hjá Vestmannaeyjabæ. Starfið felur í sér þjónustu og ráðgjöf
til aldraðra og starfsmanna í öldrunarþjónustu. Viðkomandi
starfsmaður kemur til með að taka þátt í þverfaglegu samstarfi
og teymisvinnu innan sviðsins. Meginhluti starfsins fer fram á
Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum. Spennandi verkefni
eru framundan í öldrunarþjónustunni með opnun nýrrar deildar
við Hraunbúðir og uppbyggingu á opinni öldrunarþjónustu hjá
Vestmannaeyjabæ.
Umsóknarfrestur er til 25.júlí en ráðið er í starfið frá 1.september næstkomandi.
Laun samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga
við Iðjuþjálfafélag Íslands
Gerð er krafa um íslenskt starfsleyfi sem iðjuþjálfi, góða
samskiptahæfni, sveigjanleika og metnað í starfi, skipulögð
vinnubrögð og jákvæðni.
Umsókn ásamt greinargerð um hæfi til starfsins óskast send á
Sólrúnu Gunnarsdóttur deildarstjóra í öldrunarmálum
solrun@vestmannaeyjar.is eða Jón Pétursson framkvæmdarstjóra Fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar á
jonp@vestmannaeyjar.is. Nánari upplýsingar fást hjá ofangreindum aðilum í síma 488 2602 eða 488 2000.

UMHVERFIS- OG VEITUSTJÓRI
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða umhverfis- og
veitustjóra til starfa. Umhverfis- og veitustjóri fer fyrir
umhverfis- og auðlindamálum en undir þau falla
meðal annars vatnsveita og fráveita, nýting
náttúruauðlinda og fleira því tengt. Hjá veitum
Hafnarfjarðarbæjar starfa 6 starfsmenn og er
starfsemin staðsett að Norðurhellu 2.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræðimenntun og menntun eða reynsla á sviði umhverfismála
• Þekking á sviði umhverfis- og auðlindastjórnunar
• Stjórnunarreynsla og viðamikil reynsla af veiturekstri
• Reynsla eða þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Almenn tölvuþekking og þekking á gæðakerfum er nauðsynleg
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk. Upplýsingar og umsóknarform á hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Haraldsson, sviðstjóri siggih@hafnarfjordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starﬁð.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

ER FRAMTÍÐ ÞÍN
HJÁ OKKUR?
Marel leitar að öflugum einstaklingi í starf vefarkitekts (Web Framework Architect) sem mun
vinna að hönnun næstu kynslóðar Innova framleiðsluhugbúnaðarins.
Starfið felur í sér náið samstarf við þróunarteymi á Íslandi, Hollandi og í Danmörku.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði eða verkfræði
• Reynsla í útfærslum verkefnalausna með AngularJS, React eða sambærilegu
• Þekking og reynsla á Scrum/Agile aðferðafræði er kostur
• Að minnsta kosti 5 ára reynsla af hugbúnaðargerð
• Skapandi hugsun og hæfni til að starfa í teymi
• Geta til að vinna í alþjóðlegu umhverfi

Starfssvið:
• Hönnun og forritun vefumhverfis Innova
• Hönnun útlits framenda og virkni í samvinnu við UX
designer Innova
• Þjálfun þróunarteyma í notkun vefumhverfisins

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón Lýðsson, sigurjon.lydsson@marel.com eða í síma 563-8000.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2017. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel, www.marel.is/störf.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun
og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess
vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi.
Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með
góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.
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VERTU Í FREMSTU
RÖÐ Í FJARSKIPTUM
Óskum eftir að ráða menn til starfa við jarðboranir.
Nauðsynlegt er að umsækjendur séu með meirapróf
og helst einnig vinnuvélaréttindi. Unnið er á 12 tíma
vöktum 7 daga í senn og 7 dagar í vaktafríi.

Míla ehf. leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi
í starf deildarstjóra innkaupa og reksturs
Ábyrgðarsvið

Upplýsingar um störfin veitir Kristinn Jakobsson
í síma 832 0554 eða kristinn@raekto.is.
Umsóknir skal senda á starf@raekto.is fyrir 9. júlí næstkomandi.

Hæfniskröfur

•
•
•
•

Innkaupastýring
Umsjón með og stýring á lager
Skjalavarsla
Stýring á rekstrarsviði, s.s. móttöku, umsjón
með bifreiðum, mötuneyti og þrifum
• Tollskjalagerð

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt
• Reynsla af innkaupum er nauðsynleg
• Þekking á SAP er kostur, sérstaklega
innkaupahluta kerfisins
• Reynsla af því að setja upp skýrslur og kynningar
er nauðsynleg
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

Í deildinni starfa auk deildarstjóra fimm starfsmenn.

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn. Umsóknarfrestur er til
og með 9. júlí nk. Fyllsta trúnaðar verður
gætt við meðferð og úrvinnslu umsókna.

Míla er heildsölufyrirtæki á fjarskiptamarkaði. Kjarnastarfsemi
Mílu felst í að byggja upp og reka fjarskiptainnviði á landsvísu.
Míla er lífæð samskipta.
Gildi Mílu eru: Áreiðanleiki, framsækni og traust.

Míla ehf.
Suðurlandsbraut 30
Sími 585 6000
www.mila.is

Gleraugnaverslun

Afgreiðslustarf
Óskum eftir jákvæðum starfsmanni
í 80 - 100% starfhlutfall í afgreiðslu.
Þarf að geta hafið störf fljótlega.
Umsókn og ferilskrá sendist á augad@augad.is

Staða sérfræðings í fjármálum og rekstri
Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á skrifstofu stefnumótunar og fjárlaga. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt
í mótun nýrra vinnubragða með hópi áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu
nýs ráðuneytis.
Helstu verkefni:
•

Rekstrarúttektir og greiningar

•

Eftirlit með framkvæmd fjárlaga

•

Samstarf og samvinna við stofnanir
ráðuneytisins

•

Stefnumótun og eftirfylgni stefna

•

Árangursmælingar og skýrslugerð

•

Samþætting opinberra stefna

Krafist er háskólamenntunar á sviði viðskipta,
hagfræði eða sambærilegrar menntunar ásamt
framhaldsmenntunar eða sambærilegrar reynslu.
Frekari upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur má finna á vefsíðu ráðuneytisins
www.dmr.is eða á www.starfatorg.is

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um
auglýst starf. Nánari upplýsingar veitir Guðný E.
Ingadóttir, mannauðsstjóri, í síma 545 9000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið
starf@DMR.is merkt sérfræðingur.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að
gegna starfinu.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Dómsmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 7 101 Reykjavík Sími 545 9000

D Ó M S M ÁLARÁ Ð U N E Y T I Ð

Hveragerðisbær óskar
eftir Forstöðumanni í
frístundaskóla og
félagsmiðstöð
Óskað er eftir drífandi, hugmyndaríkum og ábyrgum einstaklingi í 100% stöðu til að leiða starf barna og unglinga í
Hveragerði.
Í starfinu felst eftirfarandi:
•
Hafa yfirumsjón með frístundaskóla grunnskólans
en þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir
að skóla lýkur á daginn. Hlutverk frístundaskólans
er að skapa yngstu nemendum grunnskólans
tryggan samverustað eftir að skóla lýkur þar sem
tekið er þátt í skipulögðum tómstundum, frjálsum
leik úti og inni og hvíld.
•
Hafa yfirumsjón með starfsemi Félasmiðstöðvarinnar
Skjálftaskjóls. Í félagsmiðstöðinni er boðið upp á
félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára í
frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og
bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni. Félagsmiðstöðin
hefur verið opin tvisvar í viku.
•
Taka þátt í stefnumótun til framtíðar í málaflokknum
og leiða uppbyggingu og skipulagningu starfsem
innar í nýjum húsakynnum sem flutt verður í á haustmánuðum 2017.
Hæfniskröfur:
•
Háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði,
uppeldismenntun eða sambærileg menntun er æskileg.
•
Reynsla af stjórnun æskileg
•
Reynsla af starfi með börnum og /eða unglingum er
skilyrði
•
Skipulögð, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð ásamt
framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði
•
Almenn tölvukunnátta er skilyrði
•
Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur
Hveragerðisbæjar
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sævar Þór Helgason,
skólastjóri Grunnskólans í Hveragerði í síma 660-3906,
saevar@hveragerdi.is og Jóhanna Margrét Hjartardóttir,
menningar- og frístundafulltrúi í síma 660-3911, jmh@
hveragerdi.is
Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810
Hveragerði fyrir 18.júlí 2017.

www.hveragerdi.is
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Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir
að ráða blikksmið, eða mann
vanan blikksmíði, til starfa
í einangrunardeild.
Starfið fellst í smíði á klæðningu úr áli eða ryðfríju stáli
og einangrun lagna, kúta og annarra íhluta í frystikerfum
sem KF setur upp eða þjónustar, bæði í landi og um borð í
skipum.
Starfsstöð er á Akureyri, en nær öll vinna nema smíði á
klæðningu, fer fram víðsvegar um landið eða erlendis.
Áhugasamir vinsamlega hafið samband við þjónustustjóra á
Akureyri, Braga H. Kristinsson.
netfang bragi@frost.is
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STÖRF Í BOÐI

Múrarar, smiðir, vélvirkjar og almennir verkamenn
Við hjá Einingaverksmiðjunni óskum eftir
umsóknum um framtíðarstörf hjá fyrirtækinu.
Múrarar, smiðir, vélvirkjar og almennir
verkamenn eru hvattir til að sækja um.
Umsóknir óskast sendar á svanur@ev.is
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu í síma 414 8770

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrirtækisins hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni
verksmiðju. Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár.

Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoð óskast á sérhæfða tannlæknastofu
á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 60% starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „tannlæknastofa“

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Crewing
Job description

Job Requirements

Crewing is responsible for day to day roster
changes, crew legality and oversees flight coverage
for issued rosters, as well as other assignments
focused on ensuring a smooth operation.

•
•
•
•

Working hours are from 07:00 -19:00 on a 2-2-3
shift pattern

Exceptional organizational skills and attention to detail
Fluency in English, other languages are a plus
Very good communication skills
Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel
- Good computer literacy is a must. Any experience
working with Sabre system is an advantage
• Ability to work under pressure
• Secondary school education is a requirement

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 16th of July 2017

Sunddeild Fjölnis óskar eftir sundkennara eða sundþjálfara
til þess að starfa við Sundskóla Fjölnis í samvinnu við
Sunddeild Fjölnis og yfirþjálfara.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundi og þjálfarastörfum og sé jafnvel með menntun í íþróttafræði.
Starfið felst í yfirumsjón með yngstu sundhópum félagsins.
Nánari upplýsingar veitir, Ragnar Friðbjarnarson,
yfirþjálfari (raggifri@gmail.com) s: 864-0773.
Umsóknir með menntun og starfsreynslu skal senda á
netfangið sunddeildfjolnis@gmail.com

About Air Atlanta Icelandic
Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of fifteen
wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of
Kopavogur, Iceland.

SUNDKENNARI –
SUNDÞJÁLFARI ÓSKAST

Hlíðasmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com

Verslunarstjóri
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan verslunarstjóra til
starfa í Hafnarfirði. Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum.
Þar starfa yfir 70.000 manns.
Við einbeitum okkur að heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp
Einkunnarorð okkar er “Fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Almenn afgreiðslustörf
Frágangur á vörum í hillur og millifærslur
Kassauppgjör
Almenn þrif í verslun
Við bjóðum:
Menntun og hæfniskröfur:
Sölukeppnir
Iðnmenntun kostur
Góðan starfsanda
Þekking á vörum Würth kostur
Fjölskylduvænt fyrirtæki
Reynsla af sölustörfum er skilyrði
Tækifæri til að þróast í
Sjálfstæði í vinnubrögðum
starfi
Þekking á Navision

Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á framkvæmdir og ráðgjöf. Fyrirtækið er í dag stjórnunarráðgjafi við eina stærstu byggingaframkvæmd á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel menntað og
metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.
Al-verk hefur yfirumsjón með framkvæmdum og sinnir verkefnis- og byggingastjórn.
Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda, virðisgreiningu og hönnun.
FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Tæknimaður/Verkefnastjóri
Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring og verkefnastjórn

• Prófgráða í byggingaiðnfræði,
byggingafræði eða byggingatæknifræði

• Þátttaka í verkfundum

•
•
•

Umsjónarkennari á yngsta stigi.
Umsjónarmaður fasteigna
Skrifstofustjóri (frá og með 1. október 2017)

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/laus-storf og hjá
Hreiðari Sigtryggssyni skólastjóra í síma 664 8280
og á hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Skútustaðahreppur

Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri,
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á robert@wurth.is
með ferilskrá og mynd - Umsóknarfrestur er til 9.júlí 2017.

• Framkvæmdaeftirlit

Lausar stöður í Langholtsskóla
2017 - 2018

• Iðnmenntun á byggingasviði

• Þátttaka í gerð verkáætlana

• Meistararéttindi eru kostur

• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Reynsla af sambærilegum störfum
• Góð tölvukunnátta, gott vald á íslensku
í rituðu og töluðu máli, ásamt góðri
enskukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2017. Umsóknum um starfið þarf að fylgja
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á gummi@alverk.is.
Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Ingi Hinriksson (gummi@alverk.is).

Skútustaðahreppur – skrifstofustjóri
Skútustaðahreppur auglýsir laust til umsóknar 100% starf
skrifstofustjóra á skrifstofu sveitarfélagsins. Skrifstofustjóri er yfirmaður reikningshalds, stýrir bókhaldsvinnu og
er ábyrgur fyrir því að bókhald sé fært samkvæmt gildandi
lögum og reglum. Skrifstofustjóri kemur jafnframt að mannauðsmálum, launamálum og ýmsu fleira. Skrifstofustjóri
er staðgengill sveitarstjóra. Æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu og fjármálum sveitarfélaga
• Þekking og reynsla af bókhaldi og fjárhagsáætlunargerð
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Reynsla á sviði mannauðsmála kostur
• Góð tölvukunnátta (Excel, Navision)
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Nákvæmni í vinnubrögðum
Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem hefur metnað til að sýna árangur í starfi.
Til greina kemur að leigja húsnæði í eigu sveitarfélagsins.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 464 4163 eða
á netfangið sveitarstjori@myv.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí n.k.
Skriflegar umsóknir berist á skrifstofu
Skútustaðarhepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn
eða á netfangið: sveitarstjori@myv.is
Skútustaðahreppur
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HJÚKRUNARHEIMILI

Skjól hjúkrunarheimili óskar
eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa
Starfshlutfall og vinnutilhögun samkomulag.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Góð samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki
Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri
hjúkrunar í síma 522 5600
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu
Skjóls www.skjol.is auðkenndar með Hjúkrun17
Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600 | www.eir.is

HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunardeildarstjóri óskast

Laus er staða deildarstjóra á 5. og 6. hæð á Skjóli.
5. hæð er 29 manna almenn hjúkrunardeild og 6. hæð er
10 manna hjúkrunardeild með sambýlisformi fyrir aldraða
með minnisskerðingu.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri, starfsmannamálum
og mönnun deilda
• Leiðandi í starfi, framþróun og skipulagningu
á starfsemi deildanna
Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni
Starfshlutfall 100%
Umsóknarfrestur er 20. júlí nk.
Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is
Umsóknir má einnig senda rafrænt á heimasíðu Skjóls,
www.skjol.is/umsóknir

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið

Forstöðumaður - Gufunesbær –
Hvergiland

Forstöðumaður - Gufunesbær –
Hvergiland

Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman einstakling til starfa í frístundaheimilinu
Hvergilandi sem staðsett er í Vættaskóla Borgum. Hvergiland
er eitt af átta frístundaheimilum sem frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur við grunnskólana í Grafarvogi. Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar
hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Megináhersla í
starfi frístundaheimilisins er fjölbreytt starf með börnum.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman einstakling til starfa í frístundaheimilinu
Hvergilandi sem staðsett er í Vættaskóla Borgum. Hvergiland
er eitt af átta frístundaheimilum sem frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur við grunnskólana í Grafarvogi. Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar
hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Megináhersla í
starfi frístundaheimilisins er fjölbreytt starf með börnum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir
6-9 ára börn.
•
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk.
•
Samskipti og samstarf.
•
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn.
•
Umsjón með starfsmannamálum.
•
Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins
í samráði við deildarstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir
6-9 ára börn.
•
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk.
•
Samskipti og samstarf.
•
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn.
•
Umsjón með starfsmannamálum.
•
Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins
í samráði við deildarstjóra.

Hæfniskröfur
•
Háskólapróf á uppeldissviði, s.s tómstunda- og félagsmálafræði, eða sambærileg menntun.
•
Reynsla af starfi með börnum.
•
Reynsla af stjórnun.
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
•
Áhugi á frístundastarfi.
•
Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili.
•
Færni í samskiptum.
•
Góð íslenskukunnátta.

Hæfniskröfur
•
Háskólapróf á uppeldissviði, s.s tómstunda- og félagsmálafræði, eða sambærileg menntun.
•
Reynsla af starfi með börnum.
•
Reynsla af stjórnun.
•
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•
Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
•
Áhugi á frístundastarfi.
•
Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili.
•
Færni í samskiptum.
•
Góð íslenskukunnátta.

Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí nk. en starfið er laust frá
1. ágúst 2017.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí nk. en starfið er laust frá
1. ágúst 2017.

Frekari upplýsingar um starfið

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted í síma
4115600 og tölvupósti: thora.melsted@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted í síma
4115600 og tölvupósti: thora.melsted@reykjavik.is

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

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

Frístundamiðstöðin Gufunesbær
Hvergiland, Vættaskóla Borgum
Gufunesbæ , 112 Reykjavík

Frístundamiðstöðin Gufunesbær
Hvergiland, Vættaskóla Borgum
Gufunesbæ , 112 Reykjavík

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600 | www.eir.is

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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Guesthouse

Want to hire people for part-time work in
cleaning and general work at a guesthouse.
Applications can be send to staff@nordurey.is

Tæknilegur
sérfræðingur á
Neytendastofu

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
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

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.

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling til
starfa á Mælifræðisviði stofnunarinnar. Um er að ræða faglega
krefjandi starf þar sem m.a. reynir á tæknikunnáttu er varðar
kvarðanir mælitækja, gerð kvörðunarvottorða og rekjanleika. Um
er að ræða margvísleg áhugaverð verkefni er varða mælifræði,
s.s. kvarðanir á prófunarstofu Neytendastofu og á vettvangi hjá
innlendum fyrirtækjum og eftirlit með notkun mælitækja hér á
landi. Um framtíðarstarf er að ræða og starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni eru:
• Kvörðun, viðhald og umsjón mæligrunna Neytendastofu.
• Umsjón og viðhald tækjaskrár kvörðunarþjónustu
Neytendastofu.
• Móttaka mælitækja viðskiptavina, kvarðanir tækjanna og
frágangur.
• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunarkerfi
fyrir kvarðanir.
• Þátttaka í samstarfi um þróun reglna sem gilda um mælifræði
og mælifræðilegt eftirlit.

Menntun og hæfniskröfur
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

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

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

• Háskólapróf á sviði tækni- eða raungreina, s.s tæknifræði,
verkfræði, eðlisfræði, eða sambærilegum greinum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er krafa og færni í einu
Norðurlandamáli æskileg.
• Almenn þekking og reynsla á meðferð og prófun mælitækja
æskileg.
• Frumkvæði og nákvæmni.
• Skipulags- og samskiptahæfni.
• Viðsýni, jákvæðni, leiðtogahæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Fjármálaráðuneytisins við viðkomandi stéttarfélag. Vakin er athygli á
ákvæðum laga nr 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla.
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Neytendastofu
www.neytendastofa.is eða www.starfatorg.is
Umsóknarfrestur er til og með föstudags 7. júlí 2017. Umsóknir
geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur Árnason,
sviðsstjóri Mælifræðisviðs, Benedikt G. Waage, sérfræðingur
í kvörðunum og Tryggvi Axelsson, forstjóri í s. 510 1100.
Netföng eru á heimasíðu Neytendastofu.
Mælifræðisvið Neytendastofu fylgist með að mælingar hér á
landi uppfylli alþjóðakröfur og að alþjóðlega mælieiningakerfið
SI sé notað á Íslandi. Mælifræðisvið annast eftirlit með lögum
um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og reglum settum
samkvæmt þeim; varðveitir landsmæligrunna og kvarðar
mælitæki.

Neytendastofa
Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími: 510 1100 • Bréfasími: 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Aðstoð á tannlæknastofu
www.capacent.is

Aðstoð óskast á sérhæfða tannlæknastofu
á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 60% starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „tannlæknastofa“
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is mru@studlar.is

Sumarstarf á lokaðri deild Stuðla
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með
unglingum? Um er að ræða 100% starf í dagvinnu,
aðallega á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild
Stuðla. Staðan er tímabundin eða frá júlí til ágústloka.
Starfssvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt
skráningu upplýsinga
og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
• samskiptum við foreldra
• vinnu að tómstundastarfi með unglingum
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í
meðferð í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.
Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem líkamlegt hreysti, góða samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt
viðhorf til skjólstæðinga, stundvísi, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.
Hæfnikröfur
• Reynsla sem að mati forstöðumanns nýtist í starfi
• Áhugi á að vinna með unglingum
• Reynsla af öryggisgæslu og umönnun krefjandi
skjólstæðinga er kostur
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá
meðferðarnálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir
á Stuðlum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Verslunarstjóri safnbúða
Framhaldsskólakennari, sjúkral.
Sérfræðilæknar í bæklunarskurðl.
Sérfræðilæknir í litningarannsókn.
Fagstjóri
Sérfræðingur á mannauðssviði
Fagstjóri fræðslumála
Gagnaforritari
Aðstoðarm. með umsj. fasteigna
Nýdoktor í líffræði
Aðstoðarskólameistari
Fulltrúi á aðalskrifstofu
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Rannsóknarlögreglumaður
Framhaldsskólakennarar
Lífeindafræðingur
Sjúkraliðar
Sérfræðingur í skipulagi skógr.
Mannauðsstjóri
Hjúkrunarfræðingar
Framhaldsskólakennarar
Lyfjatæknir
Framhaldsskólakennarar
Sérfræðilæknir
Doktorsnemi í líffræði
Mannauðsstjóri
Framkvæmdastj. Jafnréttisstofu

Þjóðminjasafn Íslands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Landspítali, bæklungarskurðlækn.
Landspítali, erfða- og sameindalækn.
Tollstjóri
Tollstjóri
Tollstjóri
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Hólum
Háskóli Íslands, verkfr.- og náttúruv.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fangelsismálastofnun
Heilsugæslan Grafarvogi
Heilsugæslan Garðabæ
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, kviðarh.- og þvagfærask.
Skógræktin
Skógræktin
Landspítali, kviðarh.- og þvagfærask.
Menntaskólinn í Reykjavík
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Landspítali, bráðadeild
Háskóli Íslands, verkfr.- og náttúruv.
Vegagerðin
Velferðarráðuneytið

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hólar í Hjaltad.
Reykjavík
Reykjanesbær
Seltjarnarnes
Reykavík
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri

201706/1126
201706/1125
201706/1124
201706/1123
201706/1122
201706/1121
201706/1120
201706/1119
201706/1118
201706/1117
201706/1116
201706/1115
201706/1114
201706/1113
201706/1112
201706/1111
201706/1110
201706/1109
201706/1108
201706/1107
201706/1106
201706/1105
201706/1104
201706/1103
201706/1102
201706/1101
201706/1100
201706/1099

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri
Neyðarvistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá
upplýsingar hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla,
í síma 530 8800.
Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum SFR og
ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin
Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og
fyrri störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu,
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ
SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRI

Menntasvið

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

· Sálfræðingur við skólaþjónustu Kópavogs

ÁBYRGÐARSVIÐ OG VERKEFNI

• 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
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.
• 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
Jóhannesson, framkvæmdastjóri, thorsteinn@hostel.is Umsækjendur af öllum
kynjum eru hvattir til að sækja um. Við hlökkum til að heyra frá þér.

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Heilsuleikskólann
Urðarhól / Skólatröð

· Leikskólakennari á Álfatún
· Leikskólakennari á Álfaheiði
· Leikskólakennari á Dal
· Leikskólakennari / Þroskaþjálfi á Álfatún
· Leikskólakennari á Kópahvol
· Leikskólakennari á Læk
· Starfsmaður í Sérkennslu á Læk
· Leikskólakennari á Efstahjalla
· Þroskaþjálfi / leikskólasérkennari á
Fögrubrekku

· Leikskólakennari á Fögrubrekku
Grunnskólar

· Umsjónarkennari á miðstig í Lindaskóla
· Húsvörður í Vatnsendaskóla
· Heimilisfræðikennari í Kársnesskóla
· Leiklistarkennari í Hörðuvallaskóla
· Leiklistarkennari í Kársnesskóla
· Umsjónarkennari á yngsta stig í
Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla
· Skólaliðar í Smáraskóla
· Starfsmenn í dægradvöl Smáraskóla
· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Hörðuvallaskóla

Velferðarsvið

· Matráður/starfsmaður í eldhús í Roðasölum
· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks í

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

Kópavogi

· Starfsmenn óskast í íbúðarkjarna fyrir fatlað
fólk í Kópavogi

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

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.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Sölu- og markaðsráðgjafi

Glamour auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og hugmyndaríkum
einstaklingi með reynslu af auglýsingasölu í fullt starf.
Helstu kröfur:
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sölumennsku er skilyrði
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
Rík þjónustulund og færni í mannlegum
samskiptum
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
Góð þekking á samfélagsmiðlum
Góð almenn tölvukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá skal
senda á glamour@glamour.is
merkt „Laust starf“. Glamour
hvetur konur jafnt sem karla til
að sækja um. Stefnt er að því
að umsækjandi hefji störf
sem fyrst.

Glamour er íslenskt tímarit sem er leiðandi í umfjöllun um tísku í fatnaði, fylgihlutum, fegurð, heimili,
hönnun, mat, heilsu, samböndum, kynlífi og ferðalögum. Glamour heldur einnig út vefsíðunni Glamour.is
og er öflugt á samfélagsmiðlum.
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Skóla- og frístundasvið

NÆTURVAKTIR Í
NETTÓ GRANDA

Staða leikskólastjóra við leikskólann Borg

Nettó Granda leitar að öflugum starfskröftum:
• Starfsmönnum á næturvaktir 23:00 - 08:00
• Unnið þriðjudag til þriðjudags aðra hvora viku
• Aðeins 18 ára og eldri koma til greina
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum
samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð,
skipulagshæfni, reglusemi og árvekni í hvívetna.

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 10. júlí nk.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Ari Páll Samúelsson, verslunarstjóri
á staðnum eða í síma: 773 - 3007

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Borg.
Borg er sex deilda leikskóli sem rekinn er á tveimur starfsstöðum, við Maríubakka og Fálkabakka í Breiðholti. Leiðarljós í
starfi leikskólans eru jákvæð samskipti og gleði. Unnið er eftir hugmyndafræði PBS um stuðning við jákvæða hegðun. Borg er
Grænfánaskóli og áhersla er lögð á umhverfismennt, heilbrigði og hollt mataræði. Leikskólinn fékk hvatningarverðlaun skóla- og
frístundaráðs 2016 fyrir verkefnið Sumarskóli elstu barna í Bakkahverfi ásamt Bakkaborg og Breiðholtsskóla og er þátttakandi í
verkefninu Læsi allra mál, sem er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Breiðholti.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að byggja upp öflugt og metnaðarfullt leikskólastarf í
Borg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2017 eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@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.

RÁÐNINGAR

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Til leigu er bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði í miðbænum.
Allt að 10 vinnustöðvar en hentar einnig smærri fyrirtækjum
eða einyrkjum. Aðgangur að sameiginlegum fundarherbergjum og
starfsmannaaðstöðu. Áhugasamir sendi póst á netfangið
husnaedi2017@gmail.com með upplýsingum um nafn og símanúmer.

AUGLÝSING UM

SKIPULAGSMÁL Í GARÐABÆ
1. Urriðaholt-Austurhluti 1,
deiliskiplags-og matslýsing.
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur í samræmi við 1.
mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010 samþykkt
skipulags- og matslýsingu vegna fyrirhugaðs
deiliskipulags í austurhluta 1 í Urriðaholti.
Markmiðið er að deiliskipuleggja svæðið fyrir
íbúðarbyggð með 450-550 íbúðareiningum í
samræmi við aðal- og rammaskipulag. Byggðin
verði þéttust og hæst næst háholtinu en
lágreistari sem nær dregur vatninu. Gert verður
ráð fyrir almenningsgarði með íþróttaaðstöðu.
Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is og í þjónustuveri. Allir geta
kynnt sér tillöguna og komið með ábendingar
eða athugasemdir. Þær þurfa að vera skriflegar
og berast skipulagsstjóra Garðabæjar Arinbirni
Vilhjálmssyni á netfangið arinbjorn@gardabaer.is
eða í bréfi til Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210
Garðabær, fyrir 3. ágúst 2017.

2. Urriðaholtsstræti 30. Breyting deiliskipulags.
Bæjarráð Garðabæjar auglýsir hér með kynningu
á breytingu á deiliskipulagi Norðurhluta
Urriðaholts 3.áfanga sem nær til lóðarinnar
Urriðaholtsstræti 30 í samræmi við 1. mgr. 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 1. mgr. 41. gr.
sömu laga. Tillagan gerir ráð fyrir því að að
leyfilegur fjöldi íbúða á lóðinni fjölgi úr 12 í 13.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út miðvikudaginn 16. ágúst 2017. Skila
skal athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera athugasemdir
við tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir
henni.
Skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Sóltún 20
www.egfasteignamiðlun.is

s.896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

LÆKJARGATA 30
64,9 millj.

OPIÐ HÚS

Sunnudag kl. 13:00-13:30
Sérlega falleg og vönduð ca.126 fm endaíbúð á efstu hæð
ásamt ca. 30 fm bílskúr, samtals um 156 fm, í góðu
fjölbýlishúsi með lyftu miðsvæðis í Hafnarfirði. Glæsilegt
útsýni yfir Lækinn og víðar. Stór og góð stofa, tvö svefnherbergi (mögl. að bæta við herbergi ef þarf) og þvottahús innan
íbúðar. Sérinngangur af svölum og rúmgóður endabílskúr með
epoxy gólfi og sjálvirkum hurðaopnara og er pláss fyrir tvo bíla
fyrir framan hann.
einar@egfasteignamidlun.is
www.egfasteignamiðlun.is

Breyting á skipulagi í Kópavogi
Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali

Furugrund 3. Breyting á aðalskipulagi. Tillaga á vinnslustigi.
Vakin er athygli á því að á fundi skipulagsráðs Kópavogs 29. maí 2017 var lögð fram tillaga á
vinnslustigi að breytingu á aðalskipulagi Kópavogs á lóð Furugrundar 3. Breytingin nær til reits
VÞ-5, (lóðarinnar nr. 3 við Furugrund) þar sem verslun og þjónustu er breytt í íbúðarsvæði.
Verslun- og þjónusta auk geymslna fyrir íbúðir verður í u.þ.b. 1/3 húsnæðisins (kjallara) en íbúðir
í u.þ.b. 2/3 hluta (1-2 hæð). Breyta á núverandi húsnæði að Furugrund 3 þannig að byggð verður
hæð ofan á núverandi hús. Eftir breytinguna verður húsið að Furugrund 3 um 1.800 m2 að samanlögðum gólffleti með allt að 12 íbúðum. Ofangreind breyting kemur til af því að innan reits VÞ-5
hefur verslunarstarfsemi lagst af að mestu á undanförnum árum og færst á önnur verslunar- og
þjónustusvæði meðal annars við Nýbýlaveg.
Vinnslutillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 og greinargerð dags. í maí 2017. Skipulagsráð samþykki að framlögð drög verði kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Sambærileg breytingartillaga var kynnt á almennum kynningarfundi í Snælandsskóla 19.
nóvember 2014 og á samráðsfundum með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum á árunum 2015-2017.
Stefnt er að því að ofangreind tillögudrög verði samþykkt í formlega auglýsingu inna fárra vikna.
Tillögudrögin eru til sýnis í afgreiðslu skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs í Fannborg
6 og á heimasíðu bæjarins www.kopavogir.is. Fimmtudaginn 13. júlí og fimmtudaginn 10. ágúst
2017 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs
með opið hús í Fannborg 6 2h þar sem drögin verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Ísak

Sölustjóri
gsm 822 5588

Viðar

Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

KLEPPSVEGUR 54 REYKJAVÍK
IÐ

OP

S
HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. JÚLÍ MILLI KL.
17 30 TIL 18 00.
Í einkasölu 95,9 fm 4.
herbergja íbúð á 1. hæð,
einn stigi upp. Hér er
um að ræða sjarmerandi íbúð á vinsælum
stað. Herbergi í risi 9,3
fm. með sameiginlegu
salerni. Stutt í skóla,
leikskóla, sundlaug og
alla almenna þjónustu.

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 39.9 m

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Skipulagsstjóri Kópavogs.

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

NÝTT TIL SÖLU Í ÚLFARSÁRDAL
Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82, allar með sér bílskúr.
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja með fallegu útsýni og skilast fullbúnar án gólfefna.

OPIÐ HÚS að Úlfarsbraut 82
Mánudaginn 3. júlí milli kl 20:00 og 20:30
Allar frekari upplýsingar veitir
Þórey Ólafsdóttir, lögg fasteignasali
í síma 663 2300 eða thorey@smarinn.is

sala

Við erum

Félag

fasteigna

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

SAMKOMUHÚSIÐ GAMLA BORG
Í GRÍMSNESI
Stakfell fasteignasala kynnir til sölu samkomuhúsið Gamla Borg í Grímsnesi, 801
Selfossi. Um er að ræða 125.4 fm fullbúið kaffihús og samkomusalur sem býður upp
á fjölmarga möguleika. Húsnæði skiptist í anddyri, samkomusal með bar og sviði,
eldhús, salernisaðstöðu, geymslu og setustofu í kjallara hússins. Um er að ræða
virðulegt gamalt samkomuhús í Grímsnesinu byggt 1929. Húsið hefur verið gert upp
að innan á smekklegan hátt og er í dag notað sem kaffihús og samkomusalur undir
tækifærisveislur.
Hér um að ræða áhugavert tækifæri til uppbyggingar á rekstri við fjölfarna leið.
Nánari upplýsingar gefa Böðvar Sigurbjörnsson, lögfræðingur
Sími: 660 4777 og bodvar@stakfell.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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

3. júlí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

3. júlí 18:30 – 19:00

4. júlí 17:30 – 18:30

Engihjalli 9

Lokastígur 20a

Laugavegur 49

200 KÓPAVOGUR

101 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 90 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

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

Ólafur 822 8283

33.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 61,3 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum
stað í hjarta borgarinnar. Rúmgott hjónaherb.,
stór stofa, barnaherbergi og eldhúskrókur. Mjög
snyrtileg og falleg íbúð. Laus við kaupsaming.
Heyrumst

38.900.000

Ólafur 822 8283
Löggiltur fasteignasali

Vallárvegur 8
801 SELFOSS

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg íbúð á frábærum stað. Íbúðin er á annari
hæð. Gott svefnherbergi, rúmgott bað, eldhús
og góð stofa. Sólskáli og stórar svalir. Eign sem
vert er að skoða. Laus við kaupsamning.
Heyrumst

Ólafur 822 8283
Löggiltur fasteignasali

46.500.000

STÆRÐ: 45,5 fm

SUMARHÚS

HERB:

3

Fallegur bústaður á virkilega góðum og grónum stað í landi Brekku í Brekkuskógi, 10 mín
frá Laugarvatni. Allar nánari upplýsingar hjá
fasteignasala.
Heyrumst

14.900.000

Ólafur 822 8283
Löggiltur fasteignasali

1. júlí 15:00 – 15:30

Vallarás 1

Fáfnisnes 3

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 87,2 fm

101 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á annari
hæð í lyftuhúsi. Húsið hefur nýlega verið klætt
að utan, skipt var um þakkant, og skipt um sjö
gler í íbúðinni.
Heyrumst

Magnús 699 2010

STÆRÐ: 244 fm

EINBÝLI

HERB:

7

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

35.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 98,5 fm

BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Hannes 699 5008

125.000.000

Löggiltur fasteignasali

2. júlí 16:00 – 16:30

Sólvallagata 82
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 71 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli.
Íbúðin er 64,9 fm og henni fylgir 6,2 fm
sérgeymsla í kjallara. Engar framkvæmdir eru
áætlaðar. Afhent við kaupsamning.
Heyrumst

Venni 699 7372

39.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Láland 1

2. júlí 17:00 – 17:30

108 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 502 fm

Básbryggja 2
110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 101 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

3-4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í
bílageymslu. Íbúðin er á teikningum með tvö
svefnherbergi en ca. 15-20 fm. gluggalaust
herbergi á efri hæðinni er óskráð.
Heyrumst

Venni 699 7372
Löggiltur fasteignasali

44.900.000

EINBÝLI

HERB:

11

Einstakt 502 fm einbýlishús við Láland í
Fossvogi. Húsið var tekið í gegn og
endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar
innréttingar og hurðir frá Borg, mikið af
auka innréttingum. Ljós og ljósahönnun
frá Lumex. Granítborðplötur, vönduð
tæki, halogenlýsing, arinn í stofu.
Fallegur garður, tvær verandir, skjólgirðing í kringum hús ásamt heitum
potti. Sjö svefnherbergi ásamt
skrifstofuherbergi, fjögur baðherbergi,
þrjár stofur. Tveggja herbergja 62 fm
auka íbúð með sérinngangi, á neðri hæð,
tekin í gegn 2006.
Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

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

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
Sími: 861-9240

Einar P. Pálsson

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

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

Sólveig Regína Biard

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Gylfi Jens Gylfason

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 853-9779
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Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

