Atvinnuauglýsingar

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

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
SORPA óskar eftir góðu fólki
Starfsmaður á endurvinnslustöð

Vélamaður í móttöku- og flokkunarstöð

Starfsmaður í Góða hirðinum

Í starfinu felst afgreiðsla til viðskiptavina, dagleg
umhirða og þrif stöðvarinnar. Móttaka og leiðsögn til
viðskiptavina, mat á stærð og eðli farma auk aðstoðar
við flokkun. Einnig felst í starfinu innheimta á gjaldi
vegna gjaldskylds úrgangs, móttaka á skilagjaldsskyldum umbúðum og greiðslu fyrir þær, auk
annars sem tilheyra starfinu.

Í starfinu felst vinna á stórum vinnuvélum, tilfærsla
og flutningur á förmum og flokkun á gólfi. Viðkomandi
þarf að sjá um þrif og umhirðu á vélum.

Góði hirðirinn óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.
Starfið felur í sér aðstoð við viðskiptavini, afgreiðslu
á kassa, uppstillingu í verslun, gámalosun, þrif og
almenna lagervinnu.

Um vaktavinnu er að ræða og er starfshlutfall um 85%.
Reynsla af afgreiðslu- og þjónustustörfum er kostur.

Leitað er að hraustum einstaklingum sem hafa
hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund.
Áhugi og/eða þekking á umhverfismálum og gott vald
á íslensku er kostur.

Um vaktavinnu er að ræða á dagvinnutíma
og er starfshlutfall 100%.
Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi
á gröfu og hjólaskóflu.

Unnið er á tvískiptum vöktum, kl. 8:00–16:00
og kl. 10:00–18:00. Laugardagsvinna 11:30–16:00,
1–2 laugardaga í mánuði.

Vinsamlega sækið um á www.sorpa.is/storf.
Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 2017.
Upplýsingar um umsóknir veitir Ragna I. Halldórsdóttir
í gegnum rafpóstinn ragna.halldorsdottir@sorpa.is.

Innflutningur – Tollskýrslugerð
Vegna aukinna umsvifa leitar Toyota á Íslandi að starfsmanni í framtíðarstarf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
•
•
•

Tollafgreiðsla
Frágangur skjala
Almenn bókhalds- og skrifstofustörf

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Reynsla af tollskýrslugerð skilyrði
Reynsla af bókhaldsstörfum æskileg
Nákvæmni í vinnubrögðum
Rík þjónustulund
Framúrskarandi samskiptahæfni

Vinnutími er virka daga frá kl. 8–16 eða 9–17
Toyota á Íslandi er innflytjandi Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. Starfsmenn fyrirtækisins byggja gildi sín og viðmið í starfi á The Toyota Way:
stjórnunar-, þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. Gagnkvæm virðing og náin samvinna eru hornsteinar í daglegri starfsemi Toyota á Íslandi.
Hverri áskorun er tekið fagnandi hendi og leita starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja áframhaldandi framfarir í öllu því sem viðkemur starfsemi
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt út á vef félagsins www.toyota.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir á netfanginu fanny@toyota.is. Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst 2017.
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Verkefnastjóri - Byggingaframkvæmdir
Sjómannadagsráð leitar að reyndum verkefnastjóra til að halda utan um og leiða stór verkefni á
sviði byggingaframkvæmda með þátttöku í þróun viðskiptalausna. Meðal annars er um að ræða
framkvæmdir við uppbyggingu fyrir aldraða á Sléttuvegi í Reykjavík. Í boði er gott framtíðarstarf.

Sjómannadagsráð er eigandi
Hrafnistuheimilanna í Reykjavík og Hafnarfirði
auk þess sem rekin eru heimili fyrir aldraða
í nafni Hrafnistu í Kópavogi, Garðabæ og
Reykjanesbæ. Sjómannadagsráð var stofnað í
Reykjavík 25. nóvember árið 1937.
Nánari upplýsingar um ráðið má finna á
www.sjomannadagsrad.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Verkefnastjórnun
• Vinna að settum markmiðum um gæði, tíma
og kostnað
• Samningagerð
• Þróun viðskiptalausna

• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Reynsla af verkefnastjórn í stórum, sambærilegum
verkefnum
• Reynsla af samningagerð
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góðir stjórnunarhæfileikar

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Vínbúðin á Húsavík
óskar eftir starfsmanni
Við leitum að jákvæðum, glaðlyndum og þjónustuliprum einstaklingi
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Umhirða verslunar

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Almenn tölvukunnátta

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

Starfshlutfall er 93%.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.
Nánari upplýsingar veita: Sveinbjörn V. Jóhannesson á husavik@vinbudin.is eða í síma
464 2230, og Guðrún Símonardóttir á starf@vinbudin.is eða í síma 560 7700.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari /Leiðbeinandi á leikskólanum Kópahvol

· Starfsmenn óskast á eftirfarandi leikskóla:
· Marbakki
· Álfatún
· Kópahvoll
· Sólhvörf
· Baugur
· Fagrabrekka
· Núpur
· Arnarsmári
· Lækur
· Austurkór
· Fífusalir
Grunnskólar

· Matreiðslumaður í Salaskóla
· Skólaliðar í Salaskóla
· Skólaliðar í Lindaskóla
· Grunnskólakennari á miðstig í Vatnsendaskóla
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
ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að 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.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

kopavogur.is

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

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

Stofnun

Starfsmaður á endurhæfingardeild Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Héraðsdýralæknir Austurumdæmi Matvælastofnun
Starfsmaður í eldhús
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarfólk í aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Framhaldsskólakennari
Flensborgarskólinn
Sjúkraþjálfari
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunardeildarstjóri skurðstofu Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hreyfistjóri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Barnalæknir
Heilsugæslan Mjódd
Ræsting
Menntaskólinn í Reykjavík
Rannsóknarlögreglumenn
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Sálfræðingur
Heilsug. á Seltjarnarnesi og Vesturbæ
Líffræðikennari
Borgarholtsskóli
Almennur læknir
Heilsug. á Seltjarnarnesi og Vesturbæ
Emb. sóknarprests í Hofprestak. Biskupsstofa
Fulltrúi
Fangelsismálastofnun

MÆLINGA- OG UPPSETNINGAMAÐUR ÓSKAST
Helstu verksvið:
• Uppsetningar, viðgerðir og sala.
• Heimsóknir til viðskiptavina, mælingar og ráðgjöf.
Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta unnið undir álagi.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.
Um er að ræða 100% starf.
Ráðið verður í starfið sem fyrst.
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á:
kolbeinn@solar.is fyrir 15/8 n.k.

Staður

Nr. á vef

Ísafjörður
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Akureyri
Hafnarfjörður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Seltjarnarnes
Reykjavík
Seltjarnarnes
Vopnafjörður
Seltjarnarnes

201707/1237
201707/1236
201707/1235
201707/1234
201707/1233
201707/1232
201707/1231
201707/1230
201707/1229
201707/1228
201707/1227
201707/1226
201707/1225
201707/1224
201707/1223
201707/1222
201707/1221
201707/1220
201707/1219

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

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum
sem geta unnið sjálfstætt.
• Í boði eru allar vaktir
• Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is Nánari upplýsingar
veitir Svanlaug Guðnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864-4184
Kópavogsbraut 1C • 200 Kópavogur • Sími 560 4100 • Fax 560 4175

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Fjárfestingastjóri
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leitar að öflugum einstaklingi til starfa. Viðkomandi mun sjá um að greina fjárfestingakosti í
sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum ásamt því að aðstoða þau fyrirtæki sem fjárfest er í við uppbyggingu og rekstur.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu viðfangsefni:
Greining á fjárfestingakostum og viðskiptatækifærum.
Gerð kynninga á fjárfestingartækifærum.
Seta í stjórnum félaga sem sjóðurinn fjárfestir í.
Þátttaka í stefnumótun fyrirtækja og eftirfylgni.
Verkefnastjórnun.

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af greiningu fjárfestingakosta og gerð kynninga.
Reynsla af fyrirtækjarekstri, fjármálastjórnum og/eða
fjárfestingum.
Mjög góðir samskiptahæfileikar.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði.

13. ágúst

•
•
•
•
•

Capacent — leiðir til árangurs

capacent.is/s/5435

•
•
•
•
•
•

Nýsköpunarsjóður
atvinnulífsins leggur áherslu á
að vinna með öðrum fjárfestum
og fjárfestir í fyrirtækjum til
eflingar á áhættufjárfestingum
í vænlegum nýsköpunar- og
sprotafyrirtækjum.
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AU PAIR Í LONDON

Leitað er eftir áhugasömum
einstaklingum sem geta unnið
sjálfstætt og skipulega.

Íslensk fjölskylda í London með tvö börn 8 og 13 ára, leitar
eftir barngóðri og sjálfstæðri stelpu til að vera hjá sér frá
byrjun september til loka júní 2018. Reyklaus og bílpróf
skilyrði. Áhugasamir endilega sendið upplýsingar á
dissi1424@gmail.com

Hjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa hjúkrunarfræðing
í stöðu hjúkrunardeildarstjóra á almenna hjúkrunardeild. Í starfinu felst
skipulagning og stjórnun hjúkrunar ásamt daglegum rekstri deildarinnar.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í
öldrunarhjúkrun og stjórnun.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.

Laust starf líffræðikennara framtíðarstarf
Nánari upplýsingar á heimasíðu skólans
www.bhs.is
Skólameistari

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma: 864-4184
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017.

Spennandi störf
í Fjarðabyggð
Vantar þig gefandi vinnu? Skólarnir í
Fjarðabyggð auglýsa eftir skemmtilegu og
hressu starfsfólki í fjölbreyttar stöður:

valka.is

• Leikskólinn Kæribær Fáskrúðsfirði
Leikskólakennarar, deildarstjóri
• Leikskólinn Lyngholt Reyðarfirði
Leikskólakennarar, stuðningsfulltrúi
• Nesskóli Neskaupstað
Umsjónarkennari Mjóafirði
• Grunnskóli Reyðarfjarðar
Umsjónarkennarar, forstöðumaður frístundar

VILTU GANGA TIL LIÐS
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
VÉLVIRKI / STÁLSMIÐUR

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, hannar

• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir

Hjá Völku eru margbreytileg störf í boði þar sem hugvit,

• Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði bæði innanlands
sem og erlendis

Leitað er að öflugum einstaklingi í hópinn okkar sem er

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er nauðsynleg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki.
nákvæmur í vinnubrögðum með frumkvæði og metnað.
Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

Kría hönnunarstofa www.kria.is

og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir fiskvinnslu.

Starfssvið:

Fjarðabyggð er fjölkjarna sveitarfélag með
byggðakjarna í sex fjörðum; Mjóafirði, Norðfirði,
Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði.
Skólasamfélagið er öflugt, en m.a. er unnið að
grænfána verkefnum, Orð af orði, Byrjendalæsi, Pals,
Verklegt er vitið og Uppeldi til ábyrgðar. Í skólum
Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og mikið og
öflugt samstarf er á milli stofnana. Leikskólar,
grunnskólar og tónlistarskólar eru starfræktir nálægt
hver öðrum.
Nánari upplýsingar um störfin og rafræn
starfsumsókn er á vef Fjarðabyggðar,
fjardabyggd.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Róbert Hafsteinsson,
framleiðslustjóri í síma 898 6090 eða á robert@valka.is
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst nk. Umsóknir skal senda
á netfangið robert@valka.is

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Sérfræðingar í ráðningum FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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FRAMTÍÐARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
EIN VINSÆLASTA
VERSLUNIN Í FLUGSTÖÐINNI

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk í framtíðarstörf
Um er að ræða framtíðarstörf í verslunum Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. Leitað er að þjónustulunduðum,
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eiga auðvelt með
að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.
Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins og áfyllingum í verslun. Unnið er í vaktavinnu.
Hæfniskröfur:
•

Góður sölumaður með ríka þjónustulund

•

Hæfni í mannlegum samskiptum

•

Gott vald á íslenskri og enskri tungu

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 1. september. Umsóknum skal skilað rafrænt á
www.dutyfree.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.
Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur
sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan
starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.
Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á
gardasmidi@gardasmidi.is.
www.gardasmidi.is

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Laus staða í Langholtsskóla
2017 - 2018

Sérfræðingur í mannauðsmálum
Við leggjum áherslu á að ráða, efla og halda hæfu starfsfólki, veita því tækifæri til að takast á við spennandi
verkefni, þróast og dafna í faglegu og metnaðarfullu umhverfi.
Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi til taka að sér mikilvægt starf sérfræðings á sviði
mannauðsmála.
Starfssvið:
• Ráðningar og starfsmannaval í samvinnu við stjórnendur
• Umsjón með fræðslu og þjálfun starfsmanna og þarfagreiningar
• Gerð mannauðsferla, mælikvarða og markmiða í starfsmannamálum
• Viðhald og þróun á mannauðskerfi Landsnets
• Stuðningur og aðstoð við launavinnslu
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna

•

Umsjónarkennari á yngsta stigi.

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.
is/laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggssyni skólastjóra í síma
6648280 og á hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Vilt þú vinna
á Þingvöllum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á svið mannauðsstjórnunar eða sambærilegt
• Haldbær reynsla á sviði mannauðsmála
• Góð þekking á fræðslumálum og þarfagreiningu þjálfunar
• Afburðahæfni í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund og samvinnugleði
• Sjálfstæði, frumkvæði og brennandi áhugi á mannauðsmálum
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Landvarsla - Þingvellir

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum auglýsir eftir starfsmönnum

Nánari upplýsingar veitir Valka Jónsdóttir, mannauðsstjóri, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is

Starfstímabil og fyrirkomulag.
Um er að ræða heilsársstarf. Vaktavinna og er starfsmönnum ekið
til og frá vinnu. Unnið er á 12 klukkutíma vöktum
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2017. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu
Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Helstu verkefni.
Á Haki er laust afgreiðslustarf í gestastofu ásamt þjónustu við
bílastæði. Starfsmenn þurfa að vinna bæði út og inni
Í þjónustumiðstöð er vakststjórastarf við kaffihús laust

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við
samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir
sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum
umhyggju hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin okkar:
samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Hæfniskröfur og starfskjör.
• Kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði. Frekari tungumálakunnátta er kostur
• Grunnþekking í skyndihjálp er kostur en ekki skilyrði
• Umsækjandi þarf að búa yfir frumkvæði, vera jákvæður og
með ríka þjónustulund

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og
Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur.
Umsóknarfrestur er til 14.08.2017
Ferilskrá skal fylgja umsókn og skal sótt um starfið í gegnum
Starfatorg :
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/
laust-starf/2017/07/12/Afgreidslumadur-Thjodgardurinn-a-Thingvollum-Thingvellir-201707-1190/
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Guðjóna Sigurðardóttir
rekstrarstjóri, á netfangið gudjona@thingvellir.is

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI Í FRAMTÍÐARSTÖRF.
Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.
Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.
Hæfniskröfur:
Þjónustulund
stundvísi
skipulagni
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum mikill kostur
Æskilegt að einstaklingur hafi náð 17 ára aldri

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS
Sæktu um á sportsdirect.rada.is eða í versluninni.
Frekari upplýsingar veitir Ásta Sigrún Friðriksdóttir, verslunarstjóri
(asta.fridriksdottir@sportsdirect.com) í síma 571-3010

Fjallsárlón ehf. - Sumarstörf og heilsársstörf
Siglt er með ferðamenn um Fjallsárlón í Öræfum.
Siglarar, fólk í afgreiðslustörf og fólk í veitingasal
óskast sem fyrst. Gisting í boði.
Umsókn skal send á info@fjallsarlon.is. S: 6668006

Rafvirki óskast
óskum eftir að ráða rafvirkja eða mann
vanann raflagna vinnu til starfa.

Rafvirki óskast

Þarf að geta byrjað fyrir 1.september.

óskum
eftir að ráða rafvirkja eða mann
Mjög góð verkefnastaða næstu árin
vanann raflagna
til starfa.
við nýbyggingar
og viðhaldvinnu
eldri raflagna
fyrir

Rafvirki óskast

óskum
eftir að ráða rafvirkja
eðahúsfélög
mann og
fyrirtæki,
leigufélög,
Þarfsveitarfélög,
að geta byrjað
fyrir 1.september.
vanann raflagna
vinnu til starfa.
einstaklinga
góð
verkefnastaða
næstu
ÞarfMjög
að geta
byrjað
fyrir 1.september.

árin
við nýbyggingar og viðhald eldri raflagna fyrir fyrirtæki,
Mjög góð
verkefnastaða
næstueða
árinumsókn með
Vinsamlega
sendið
fyrirspurnir
sveitarfélög,
leigufélög,
húsfélög
og einstaklinga
við nýbyggingar og viðhald eldri raflagna fyrir fyrirtæki,

ferilskrá á netfangið steini@eltech.is fyrir 10.

sveitarfélög, leigufélög, húsfélög og einstaklinga
næstkomandi.
Vinsamlega sendið ágúst
fyrirspurnir
eða umsókn með ferilskrá á netfangið
Vinsamlega sendið
fyrirspurnir eðafyrir
umsókn
með ferilskrá
á netfangið
steini@eltech.is
10.Ágúst
næstkomandi.

Seltjarnarnesbær
Laus störf

Grunnskóli Seltjarnarness

• Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf.
• Umsjónarkennsla á miðstigi, afleysing
skólaárið 2017-2018.
• Tónmenntakennsla, fullt starf, afleysing
skólaárið 2017-2018.
• Þroskaþjálfi, fullt starf.
• Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Leikskóli Seltjarnarness

• Leikskólakennari, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 11. ágúst næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

RAFVERKTAKI
RAFVERKTAKI

Lögg.rafverktaki og hönnuður

seltjarnarnes.is

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Sérkennslufulltrúi grunnskóla
» Daggæslufulltrúi
Grunnskólar
» Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
» Kennsla í náttúrufr. á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Kennsla í stærðfræði á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
» Íslenskukennsla í eldri bekkjum - Áslandsskóli
» Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Hvaleyrarskóli
» Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Skólaliði - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Hraunkot og Álfakot
» Frístundaleiðbeinandi - Skarðshlíðarskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Hvammur
» Deildarstjóri - Hörðuvellir
» Deildarstjóri - Álfaberg
» Matráður - Arnarberg
» Aðstoð í eldhús - Hvammur
» Leikskólakennari - Hörðuvellir
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Þroskaþjálfi - Tjarnarás
» Sérkennari - Hraunvallaskóli
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Sérkennslustjóri - Hvammur
Málefni fatlaðs fólks
» Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks - Erluás
» Framtíðarstörf - Blikaás
» Hlutastarf - Steinahlíð
» Þroskaþjálfi - Blikaás
Sundlaugarverðir
» Sundlaugarverðir
» Tækjavörður
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
» Umhverfis- og veitustjóri
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Helstu verkefni:
• Almenn bókhaldsvinna.
• Skrá reikninga í uppáskrift.
• Umsjón með rafrænum reikningum hjá Brim hf og
tengdum félögum.
• Aðstoða við að bóka reikninga og greiðslur.
• Stemma af lánadrottna.
• Aðstoða launafulltrúa við launavinnslur.
• Skönnun og frágangur bókhaldsgagna.
• Önnur tilfallandi störf.
Hæfniskröfur:
• Reynsla í bókhaldi og þekking á Navision.
• Góð samskipta- og skipulagshæfni.
• Sýna sjálfstæði og frumkvæði.
• Öguð vinnubrögð og áreiðanleiki.

Frekari upplýsingar um starfið gefur
Guðrún Ólöf Guðmundsdóttir aðalbókari.
Netfang: gog@brimhf.is. Sími: 580-4211.

Lögg.rafverktaki og hönnuður
Steingrímur
Ólafsson
Steingrímur
Ólafsson
— steini@eltech.is
898-2703 898-2703
— steini@eltech.is
FreyjunesiFreyjunesi
8— 603 Akureyri
8— 603 Akureyri

Bókasafn Hafnarfjarðar
» Sérfræðingur

Starf: Almennt skrifstofustarf

Starfsmaðurinn þarf helst að geta hafið störf sem fyrst.

steini@eltech.is fyrir 10.Ágúst næstkomandi.

eltechehfehf
eltech

Brim hf. leitar af starfsmanni
á bókhalds- og fjármálasvið.

Umsóknum skal skilað með ferilskrá á Pálma Ingólfsson
starfsmannastjóra fyrir 15. ágúst 2017.
Netfang: palmii@brimhf.is. Sími: 849-0261.

Vilt þú vinna að
enn betri heilsu?
Við viljum bæta við fólki í eftirfarandi störf
á skemmtilegum og líflegum vinnustað.

Verkefnastjóri heilsuvara

Sölufulltrúi

Við leitum að öflugum einstaklingi sem hefur
brennandi áhuga á heilsuvörum. Starfið felst
helst í ráðgjöf og fræðslu til viðskiptavina
og neytenda ásamt textagerð. Starfið
heyrir undir markaðsstjóra félagsins.

Við óskum eftir að ráða öflugan og dugmikinn sölufulltrúa til starfa í skemmtilegu
söluteymi okkar. Starfið felur í sér sölu og
uppstillingar á vörum hjá viðskiptavinum
okkar. Starfið heyrir undir sölustjóra Heilsu.

Starfslýsing
• Fræðsla og ráðgjöf til viðskiptavina
• Útbúa kynningarefni fyrir vörur Heilsu
• Fylgja eftir breytingum á reglugerðum
• Samskipti við opinberar stofnanir
• Samskipti við erlenda birgja

Starfslýsing
• Almenn sala og þjónusta á vörum Heilsu
til núverandi viðskiptavina
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Eftirfylgni sölu, framstillinga og tilboða
• Uppröðun, framstillingar og kynningar

Hæfniskröfur
• Næringarfræðingur, næringarþerapisti
eða sambærilegt nám
• Færni í að skrifa vandað íslenskt mál
• Brennandi áhugi á heilsu og heilbrigði
• Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Lipurð og góðir samskiptahæfileikar

Hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á heilsuvörum og heilbrigði
• Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Geta leyst ýmis verkefni með bros á vör
• Reynsla af sölustörfum

Umsókn og ferilskrá sendist á starf@heilsa.is
merkt Verkefnastjóri fyrir 7. ágúst 2017.

Umsókn og ferilskrá sendist á starf@heilsa.is
merkt Sölufulltrúi fyrir 7. ágúst 2017.

Heilsa ehf. sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á heilsusamlegum og lífrænum matvörum, fæðubótarefnum,
almennum og lífrænum snyrtivörum, sem og vistvænum
hreingerningarvörum. Við leggjum mikið upp úr gæðum
og bjóðum vörur sem stuðla að heilsu og vellíðan.
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Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslunni Garðabæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna
Garðabæ. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu milli fagstétta innan stöðvanna og að þjónustuþarfir skjólstæðinga
séu ávallt í fyrirrúmi. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulagshæfileika og
samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið til 4 ára frá og með 1.ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur
er launadeildar
tiláog
með 26.
júní 2017.
Deildarstjóri
Sérfræðingur
sviði
mannauðsmála

Laust er til umsóknar 100% starf deildarstjóra launadeildar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

MÆLINGA- OG UPPSETNINGAMAÐUR ÓSKAST
Helstu verksvið:
• Uppsetningar, viðgerðir og sala.
• Heimsóknir til viðskiptavina, mælingar og ráðgjöf.
Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta unnið undir álagi.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Heilsugæsla
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan
á að vera fyrsti
viðkomustaður í heilbrigðisTil að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með
Deildin heyrir undir svið fjármála og rekstrar sem staðsett er í Álfabakka 16. Æskilegt er að
þjónustunni
þar semgeti
ólíkum
notenda
er mætt
teymisvinnu
sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt
viðkomandi
hafiðþörfum
störf þann
1. september
nk.og
eða eftir nánara
samkomulagi.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði mannauðsmála. Um
Um er að ræða 100% starf.
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi
er að ræða
fjölbreytt og krefjandi
og annasömu
Umsóknarfrestur
er til ogstarf
meðí líflegu
14. ágúst
2017. umhverfi. Næsti yfirmaður er
Ráðið verður í starfið sem fyrst.
eftirmannauðsstjóri.
því sem þörf erNánari
á. Flóknari
vandamál,
þörf fyrir er að finna
heilbrigðisstarfsfólks
munu auðvelda stöðvum að taka á
upplýsingar
um starfsemina
á www.heilsugaeslan.is.
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á:
fjölbreyttari úrræði og skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar
flóknum vandamálum með fjölbreyttum úrræðum.
Umsóknarfrestur
er til og höfuðborgarsvæðisins
með 12. desember 2016.
Hlutverk Heilsugæslu
er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega,
kolbeinn@solar.is fyrir 15/8 n.k.
á nýja nálgun
í starfsemi
heilsugæslustöðva.
samfellda
og alhliða
heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast
á
sérþekkingu
á
sviði
heimilisÍ breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að
lækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi . Heilsugæslan
Helstu höfuðborgarsvæðisins
verkefni
Menntunarog og
hæfnikröfur
Heilsugæsla
hefur gert breytingu á
móta starfsemina
til að útfæra þjónustu sem mætir
samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, KópaÞátttaka
íheilsugæslustöðva
stefnumótun,
skipulagningu
Háskólapróf
sem
nýtist
í starfi,
framhaldsskipulagi og
rekstri
sem
miðarog
að því
þörfum
íbúa og uppfyllir
um
leið
kröfur
um árangur
vogi,
Garðabæ
og Hafnarfirði.
Auk
þjónustu
sem
er veitt á heilsugæslustöðvum
er veitt
sérhæfð
samhæfingu
mannauðsmála
menntun
er
æskileg
að auka þjónustu
við notendur,
betur
og aðGöngudeild
samkvæmt
mælingum
og mati.
miðlæg þjónusta
sem erunýta
Þroskaogfjármuni
hegðunarstöð,
sóttvarna
og hælisleitenda,
Geðheilsa
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fræðsla við
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hæfniog ögun í
Góð umsóknar
skipulagshæfni,
sjálfstæðifyrir
í starfi
Er svæðisstjóra
innan handar við daglegan
Nám
og Jafnframt
reynsla áskal
sviði
stjórnunar
æskileg
kjaramála
viðkomandi
í
starfið.
leggja
fram
Ábyrgð á gerð kynningarefnis og kynningum
vinnubrögðum
rekstur
stöðvar
og
er
staðgengill
hans
Framúrskarandi
í mannlegum
•fyrirÖnnur
í samráði við framkvæmdastjóra
staðfestar
upplýsingar
umsig
menntun.
nýja verkefni
starfsmenn
Hæfni
til að tjá
í hæfni
ræðu og
riti á íslensku samskiptum
Er faglegur
yfirmaður
á
sínu
sviði
fjármála
og
rekstrar
Leiðtogahæfni
og metnaður til að ná árangri
Þátttaka í gerð og samræmingu starfslýsinga
Góð
almenn tölvukunnátta
Mat
á
hæfni
umsækjenda
byggist
á innsendum
Sinnir
klínísku
starfi
í
starfi
Önnur tilfallandi verkefni á mannauðssviði
Hæfnikröfur

gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem
Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
•
Háskólamenntun
á
sviði
viðskiptafræða
eða
ekki erstéttarfélags.
hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu
Laun
samkvæmttil
gildandi
kjarasamningi
fjármálaráðherra stöðvar
og viðkomandi
starfsemi
hagsbóta
fyrir
skjólstæðinga
sambærilegt nám
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höTekið
er• miðþátt
af jafnréttisstefnu
viðNánari
ráðningu í upplýsingar
starfið.Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Tekur
í gerð,
innleiðingu
oghöfuðborgarsvæðisins
notkun
klínískrafuðborgarsvæðisins,
Haldgóð
reynsla
af Heilsugæslu
launaumsýslu
og
áætlanagerð
leiðbeininga
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir aðJónasson,
sækja um starfið
á heimasíðu
Ásmundur
s. 520-1800,
• Ráðninga,
Þekking,
reynsla
og hæfni á sviði verkefnaÖllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
Capacent
www.capacent.is.
Stuðlar
að góðri
vinnustaðamenningu
asmundur.jonasson@heilsugaeslan.is
stjórnunar.
ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Tekur
í vísinda-,
þróunarog gæðastarfi
Umsókn
umþátt
starfið
þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þarÞórunn
sem gerðÓlafsdóttir,
er grein fyrir ástæðu
umsóknar og
s. 585-1300,
• Haldgóð reynsla af vinnu með og framsetningu
Tekið
er mið af jafnréttisstefnu
Heilsugæslu
höfuðrökstuðningur
fyrir hæfni
viðkomandi
í starfið. Nánari upplýsingar
veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og
Skipuleggur
kennslu
fyrir
heilbrigðisstéttir
í
tölulegra
upplýsinga
Ánægðir viðskiptavinir
thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is
borgarsvæðisins
við
ráðningu
í
starfið.
Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
samráði
við fagstjóra
lækninga, (t.d..Excel,
kennslustjóra ogStarfshlutfall er 100%
• Reynsla
af notkun gagnagrunna
eru okkar besta auglýsing
Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Tekiðerskal
fram
að14.08.2017
umsóknir geta gilt í sex
Access)
Umsóknarfrestur
til og
með
lærimeistara

Sérfræðingar í
ráðningum

mánuði •frá því
umsóknarfrestur
rennur út,
sbr. reglur
nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.
Þekking
á kjarasamningum
ríkisins
æskileg

veitir
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra ogNánari
Félags upplýsingar
íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn skal fylgja ítarleg
Færni
og
aðrir
eiginleikar
náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein• fyrir
ástæðu
umsóknar.
Leggja
skal
fram
Kristín Guðrún Lúðvíksdóttir - 585-1300 staðfestar upplýsingar
Ábyrgð –ogFagmennska
• fyrri
Nákvæmni
í vinnubrögðum
geta til að starfa– Traust – Þjónusta – Framþróun
um menntun,
störf og
reynslu.
kristin.gudrun.ludviksdottir@heilsugaeslan.is
sjálfstætt

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar• Hæfni í mannlegum samskiptum og til samvinnu
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á viðtölum við umsækjendur og á innsendum
• Skipulags- og greiningarhæfni auk töluskilnings
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar
• Geta til að tileinka sér nýja þekkingu
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
lind@fastradningar.is
Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun
mjoll@fastradningar.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST
Við leitum eftir metnaðarfullu og jákvæðu fólki
með áhuga á tísku til að starfa í tískuvöruverslunum
okkar Springfield og Cortefiel í Smáralind.
Um er að ræða fullt starf og hlutastarf.

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur
saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum?
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem vinnur í
anda uppbyggingarstefnunnar.
Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem
1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára
leikskóladeildum.

Við leitum eftir fólki:
• sem hefur brennandi áhuga á tísku
• er þjónustulundað
• hefur jákvætt og þægilegt viðmót
• er söludrifið
• hefur reynslu af sambærilegum störfum

Eftirtaldar stöður eru lausar við skólann
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi.
Starfshlutfall 88%, tímabundið til 1. mars 2018 vegna fæðingarorlofs
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Þroskaþjálfastaða
• Skólaliðastaða
• Hlutastörf frístundaleiðbeinenda

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
starfsumsokn@gjord.is

Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og
www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í
síma 5259200 eða 8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila berist með tölvupósti á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 11. ágúst 2017.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

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.

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

www.fastradningar.is

intellecta.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•
•

Leyfi til veiða á sæbjúgum
fiskveiðiárið 2017/2018

Elliðaárdalur hjólastígur – Reykjanesbraut –
Höfðabakki, útboð nr. 14043.
Rammasamningur um mötuneytisþjónustu
og afhendingu á tilbúnum réttum, EES
útboð nr. 14034.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

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

deiliskipulagi:

Miðbær Mosfellsbæjar, Háholt 20-24
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Miðbæjar
Mosfellsbæjar. Breytingin felst í eftirfarandi:

Innkaupadeild

•
•
•

á

og
og

nr.

•

Sækja skal um veiðileyfi í UGGA, upplýsingagátt
Fiskistofu og skulu fylgja umsókninni upplýsingar um
veiðar umsækjenda á sæbjúgum þrjú síðustu fiskveiðiár
og samningur um vinnslu á sæbjúgum í landi eða jafngild yfirlýsing þegar um eigin vinnslu er að ræða.
Umsóknarfrestur er frá klukkan 9:00 þriðjudaginn
1. ágúst til og með klukkan 16:00 þriðjudaginn
15. ágúst 2017.

er gert ráð fyrir

og

ÚS

H
PIÐ

er gert ráð

O

•

Niðurrif Sementsverksmiðju
á Akranesi

fyrir

•
•

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í niðurrif á byggingum og búnaði Sementsverksmiðjunnar á Akranesi.
Helstu stærðir:
Byggingar (brúttórúmmál)
Rifsvæði
Fjöldi mannvirkja

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um leyfi til veiða
á sæbjúgum fiskveiðiárið 2017/2018, sbr. reglugerð
nr. 795, 30. ágúst 2013, um veiðar á sæbjúgum, með
síðari breytingum.

SKÓGARVEGUR 12A - 108 RVK.
OPIÐ HÚS MÁN. 31. JÚLÍ KL. 17:00 – 17:30

140.000 m3
14.000 m2
16 stk

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
skulu

Verktími er til 20. ágúst 2018.
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að senda
tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is, þar sem
fram kemur heiti verks, nafn bjóðanda ásamt netfangi,
nafni og símanúmer tengiliðs. Kynningarfundur verður á
verkstað fimmtudaginn 27.júlí 2017 kl. 9:30.
Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Akraneskaupstaðar, Stillholti
16-18, 300 Akranes, miðvikudaginn 30.ágúst 2017 kl. 11.00.

skriflegar og skal senda

31. 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

til

Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja jarðhæð með stæði í bílgeymslu
á besta stað með suðurgarði í Fossvoginum. Afar vönduð íbúð í
nýju fallegu 4ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin sem er þriggja herbergja, merkt
0106 er 101 m² og geymsla 10,7 m², samtals 111,7 m². V. 62,8 millj.

SVEINN
EYLAND

Löggiltur fasteignasali.
S. 690 0820

ÞÓRARINN
THORARENSEN

sölustjóri.
Sími 770 0309

Sviðsstjóri Skipulags- og umhverfissviðs

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Einstakt tækifæri að eignast eignarlóð undir
sumar/heilsárshús á frábærum stað örstutt frá
Reykjavík í landi Möðruvalla 1, Kjósahreppi.

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.

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.

Allar nánari upplýsingar veitir Anna F. Gunnarsdóttir löggiltur Fasteignasali
og innanhúshönnuður sími: 892-8778 eða anna@valholl.is

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

www.stra.is
Með starf

Síðumúla 27, S: 588-4477

fyrir þig

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

Skemmtilegar alls
30 frístundalóðir
(eignalóðir) í Kjósinni
að Möðruvöllum 1,
Norðurnes. Búið
að leggja vegi að
lóðum, kalt vatn +
rafmagn. Hitaveita og
ljósleiðari kemur með
haustinu. Lóðirnar
eru vel skipulagðar, fallegt útsýni og kyrrð á staðnum. Landið er rétt hjá
Laxá í Kjós og keyrt er meðfram og upp með ánni. Sandfell er í norður og
Skálafell rís í suðri. Þegar horft er í norður er Vindáshlíð í hlíðinni rétt hjá.
Hægt að skoða heimasíðu sumarbústaðarfélagins á svæðinu.
www.norðurnes.is Sjón er sögu ríkari. Ath. Þeir sem kaupa lóð á staðnum
eru skyldugir að vera í sumarhúsafélaginu (árgjald 15.000) og fylgir því ýmis
þægindi. Stærð lóða er á bilinu 3.710 fm - um 8.000 fm. 5 lóðir nú þegar
seldar. Einungis um 30 mín keyrsla frá Reykjavík.

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.
Löggiltur fasteignasali
892 8778

www.capacent.is

OPIÐ HÚS

1. ágúst 18:00 – 18:30

Kleppsvegur 132
104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 97,3 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

4

Endaíbúð í lyftuhúsi. Þrjú herbergi, stór stofa,
rúmgott eldhús, endurnýjað bað. Suður og
vestursvalir. Gluggar og gler endurnýjað, verið
að mála hús að utan. Góð fyrir stóra fjölskyldu.
Heyrumst

40.900.000

Ólafur 822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kleppjárnsreykir
BORGARFJÖRÐUR
STÆRÐ: Jörð

FJÖLDI HERBERGJA: 10

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu í
Borgarfirði. Miklir möguleikar fyrir
áframhaldandi uppbyggingu á svæði
sem bíður upp á fjölbreytta starfsemi.
Veitingarekstur, Gistiheimili,
heimagisting og tjaldstæði.
Ásamt gróðurhúsum.
Mikil uppbygging átt sér stað á undanförnum árum. Öll leyfi til staðar fyrir
rekstur.
Góðar fasteignir sem hafa verið
endurbyggðar að miklu leyti að undaförnu.
Allar nánari upplýsingar hjá fasteignasala
Heyrumst

125.000.000

Ólafur 822 8283
Löggiltur fasteignasali

Helgubraut 29

OPIÐ HÚS

1. ágúst 17:30 – 18:00

200 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 288,5 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

7

Fallegt og vel skipulagt raðhús með
aukaíbúð í kjallara

Reyniberg 9
221 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 215,2 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

6

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús með
tvöföldum bílskúr í litlum botnlanga í Hafnarfirði

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Heyrumst

74.900.000

Gunnar 699 3702

Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS

31. júlí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

Seiðakvísl 6

111 REYKJAVÍK
FJÖLDI HERBERGJA:

6

Fallegt einbýlishús á 1. hæð. 4. svefnherbergi.
Arinn í stofu. Aukin lofthæð. endurnýjuð
baðherbergi. Aflokaður garður. Frábær
staðsetning. Fjölskylduvænt. 630 fm lóð.
Heyrumst

Bjarni 662 6163
Löggiltur fasteignasali

2. ágúst 17:30 – 18:00

Keilufell 4

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 187,5 fm

84.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

74.900.000

STÆRÐ: 253,4 fm

FJÖLDI HERBERGJA: 10

Fallegt einbýlishús á 2. hæðum með aukaíbúð í
kjallara á fallegum útsýnisstað. 7. svefnherbergi
og 3. stofur. Frábær staðsetning í
fjölskylduvænu hverfi. 720 fm lóð.
Heyrumst

Bjarni 662 6163
Löggiltur fasteignasali

64.900.000

ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á uppáhaldssjónvarpsefnið
þitt, hvar og hvenær sem er – því áskriftin fylgir þér. Þú þarft ekki að
missa af neinu, þú getur notið línulegrar dagskrár allra sjónvarpsstöðva,
tímaflakks, Frelsis og Stöð 2 Maraþon NOW í snjallsíma, spjaldtölvu,
Apple TV og í vafra.

365ASKRIFT.is

