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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun á sviði 
viðskipta-/hagfræði, eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í 
starfi

 » Haldgóð reynsla af 
verðbréfamarkaði

 » Próf í verðbréfaviðskiptum 
er skilyrði

 » Frumkvæði og drifkraftur

 » Öguð vinnubrögð og hæfni 
til að leiða hóp

 » Framúrskarandi samskiptafærni

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita 
Kristín Erla Jóhanns dóttir, 
forstöðumaður Eignastýringar, 
í kristin.e.johannsdottir@
landsbankinn.is eða í síma 820 
6595 og Bergþóra Sigurðardóttir 
starfsþróunarstjóri í bergthora.
sigurdardottir@landsbankinn.is 
eða í síma 410 7907. 

Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra 
Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu bankans, en deildin annast ráðgjöf til 

viðskiptavina um �árfestingar í verðbréfum og lífeyrissparnaði. 
Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta tilheyrir sviði Markaða en á sviðinu er 
að auki fyrirtækjaráðgjöf, eignastýring, einkabankaþjónusta og öll 

þjónusta sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa. 

Deildarstjóri Verðbréfa-  
og lífeyrisþjónustu

Helstu verkefni
 » Yfirumsjón með starfsemi Yfirumsjón með starfsemi Yfirumsjón með starf
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjafar

 » Ábyrgð á þjónustu og ráðgjöf til 
viðskiptavina á sviði verðviðskiptavina á sviði verðviðskipta bréfa-
viðskipta og lífeyrissparnaðar

 » Að tryggja hámarksgæði 
og áreiðanleika í þjónustu 
deildarinnar

 » Ýmis tilfallandi verkefni á sviði 
eignastýringar

Umsókn merkt Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu fyllist út á vef bankans. Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu fyllist út á vef bankans. Deildarstjóri Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst næstkomandi.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðs-
stjóri, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM STJÓRNANDA Í STARF FORSTÖÐUMANNS ÞJÓNUSTU- OG 
SAMSKIPTADEILDAR. 
 

 Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar hefur yfirumsjón með samskiptum og upplýsingamiðlun fyrir 
Mosfellsbæ. Hann hefur yfirumsjón með stjórnsýslu bæjarins. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf, samhæfingu 
upplýsingarmiðlunar sem og ímyndar- og kynningarmálum og tekur þátt í stefnumótandi ákvörðunum og 
eftirfylgni því tengt. Hann tekur að sér verkefnastjórn og utanumhald ýmissa verkefna sem til falla á fag- og 
stoðsviðum bæjarins. Helstu málaflokkar undir stjórn hans eru kynningar-, menningar- og þjónustumál, 
skjalavarsla og almenn stjórnsýsla.  
 

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar heyrir beint undir bæjarstjóra. Mosfellsbær er öflugt og 
framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í 
daglegu starfi.  
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði, 

framhaldsmenntun æskileg 
 Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og 

skipulagningu viðburða er skilyrði 
 Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á helstu 

forritum er skilyrði   
 Góð íslenskukunnátta og færni í ræðu og riti auk 

reynslu af miðlun upplýsinga  

 

 Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum  

 Þekking á skjalavistunar- og vefumsjónarkerfi er 
æskileg  

 Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu er 
æskileg  

 Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum 
sveitarfélaga er æskileg 
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MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM STJÓRNANDA Í STARF FORSTÖÐUMANNS ÞJÓNUSTU- 
OG SAMSKIPTADEILDAR.

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar hefur yfirumsjón með samskiptum og upplýsingamiðlun 
fyrir Mosfellsbæ. Hann hefur yfirumsjón með stjórnsýslu bæjarins. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf, 
samhæfingu upplýsingarmiðlunar sem og ímyndar- og kynningarmálum og tekur þátt í stefnumótandi 
ákvörðunum og eftirfylgni því tengt. Hann tekur að sér verkefnastjórn og utanumhald ýmissa verkefna 
sem til falla á fag- og stoðsviðum bæjarins. Helstu málaflokkar undir stjórn hans eru kynningar-,  
menningar- og þjónustumál, skjalavarsla og almenn stjórnsýsla. 

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar heyrir beint undir bæjarstjóra. Mosfellsbær er öflugt og 
framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfs-
manna í daglegu starfi. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði,  
 framhaldsmenntun æskileg
• Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og  
 skipulagningu viðburða er skilyrði
• Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á  
 helstu forritum er skilyrði  
• Góð íslenskukunnátta og færni í ræðu og riti  
 auk reynslu af miðlun upplýsinga 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum 
• Þekking á skjalavistunar- og vefumsjónarkerfi  
 er æskileg 
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu  
 er æskileg 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum  
 sveitarfélaga er æskileg

Skjalastjóri óskast

Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun 
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum 
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís 
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin 
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra í 50% starf. Starfið felur í sér umsjón með skjalastjórnunarkerfi og 
skjalastjórnunarstefnu Rannís, þjónustu við starfsfólk stofnunarinnar, miðlun þekkingar og fræðslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði skjalastjórnunar og/eða haldbær reynsla á sviði skjalastjórnunar
l Þekking á GoPro.net eða sambærilegu kerfi áskilin
l Skipulögð og öguð vinnubrögð og færni til að tjá sig í ræðu og riti
l Góð íslenskukunnátta
l Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
l Góð samskiptafærni áskilin
l Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
l Samviskusemi og metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu

Upplýsingar um starfið veitir Herdís Þorgrímsdóttir, sviðstjóri rekstrarsviðs, 
herdis.thorgrimsdottir@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til klukkan 16 fimmtudaginn 10. ágúst 2017

Umsækjendur sækja um starfið í gegnum heimasíðu Rannís: 
www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ undir tenglinum: Skjalastjóri. 
Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Deildarstjóri á eldra stigi
 • Leikskólakennari
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 • Skólaliði
 • Stuðningsfulltrúi
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 
Akrar
 • Leikskólakennari
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í eldhúsi
 
Jónshús – 
félagsmiðstöð fyrir eldri borgara
 • Starfsmaður – 50% starf

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Hæfniskröfur:

Almenn tölvukunnátta

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. ágúst 2017

Starfsmaður í 
afgreiðslu

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
starfsmanni í afgreiðslu í fullt starf á 
skoðunarstöð fyrirtækisins í Borgartúni.



HULDA
ÆTLAR 
AÐ VERÐA 
ROKKARI

SKÓLA- OG
FRÍSTUNDASVIÐ

LANGAR ÞIG AÐ VINNA 
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

REYKJAVÍKURBORGAR

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar e�ir fólki 
til starfa við �ölbreytt störf með börnum og unglingum. 
Undir skóla- og frístundasvið heyra:

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR
 

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs
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Hjá AGR Dynamics starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun, þjónustu og ráðgjöf í
vörustjórnun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 14. ágúst.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000.  Fullum trúnaði heitið.

SQL sérfræðingur
Greining og úrlausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

AGR Dynamics     -     Smáratorg 3     -    200 Kópavogur     -     s:  512 1000     -     www.agrdynamics.is

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað 
eigin lausnir til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, 
Bretlandi og í Danmörku starfa 50 manns sem þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

Tæknilegir ráðgjafar

Tæknilegur ráðgjafi
Stjórnun verkefna fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina AGR
Greining og úrlausn á flóknum verkefnum tengdum vörustýringu og áætlunargerð
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR
Þekking og reynsla af Microsoft SQL forritun er kostur
Háskólapróf á sviði verkfræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

SUNDKENNARI –
SUNDÞJÁLFARI ÓSKAST

Sunddeild Fjölnis óskar eftir sundkennara eða sund þjálfara 
til þess að starfa við Sundskóla Fjölnis í samvinnu við  
Sunddeild Fjölnis og yfirþjálfara.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundi og þjálfara-
störfum 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 

HJÓLARAR! 
VILJIÐ ÞIÐ TAKA RÆKTINA Í VINNUNNI?
Fréttablaðið óskar eftir hjólreiðafólki til að 
dreifa blaðinu í verslanir og veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur.  

Vinnutíminn er frá 8:00 til 12:00, 
mánudaga til laugardaga.

Fréttablaðið leggur til hjól.

Umsóknir vinsamlegast sendist á
starf@frettabladid.is

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum  
til jarðvinnuframkvæmda.

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 
hjá Friðrik í sm 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

• PRENTARI
• BÓKBINDARI/VÉLAMAÐUR 

Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og handlögnum 
einstaklingum til starfa hjá Prentmet ehf, Lynghálsi 1.  

Þjálfun í boði fyrir rétta aðila.
Nánari upplýsingar veita framkvæmdastjóri mannauðs-

mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601, og 
framleiðslustjóri, gummiosk@prentmet.is, s. 856 0603.

Atvinnuumsókn er á 
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst n.k. 
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 

heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

STARFSFÓLK ÓSKAST  
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

heildarlausnir í prentun
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STARFSMAÐUR MEÐ YFIRBURÐA 
ÞJÓNUSTULUND ÓSKAST Í SÖLUDEILD 

HÆFNISKRÖFUR: 
- YFIRBURÐAR ÞJÓNSTULUND 
- VILJI TIL AÐ FARA FRAM ÚR  
VÆNTINGUM VIÐSKIPTAVINA 

- SKIPULAGSHÆFILEIKAR OG STUNDVÍSI 
- ALMENN TÖLVUKUNNÁTTA 

VINNUTÍMI: 9-18 VIRKA DAGA OG  
ANNAN HVERN LAUGARDAG 11-15

EGILL ÁRNASON ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI 
Á SÍNU SVIÐI. GÆÐI OG KRÖFUR ER 

AÐALSMERKI FYRIRTÆKISINS. 

UMSÓKNIR ÓSKAST SENDAR Á 
AE@EGILLARNASON.IS

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Patreksfjörður 201708/1251
Þjónustufulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1250
Skjalastjóri Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1249
Sérfræðingur í endurhæfingart. Tryggingastofnun Reykjavík 201708/1248
Starfsmaður á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201708/1247
Flutningastarfsmaður Landspítali Reykjavík 201708/1246
Deildarritari á bráðadeild Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201708/1245
Félagsráðgjafi Vinnumálastofnun Reykjavík 201708/1244
Verslunarstjóri Vínbúðin, ÁTVR Húsavík 201708/1243
Landvörður Umhverfisstofnun Landið 201707/1242
Framkvæmdastjóri Dómstólasýslan Reykjavík 201707/1241
Geislafræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201707/1240
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Húsavík 201707/1239
Vaktstjóri Vegagerðin Ísafjörður 201707/1238
Aðstoðardeildarstjórar Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201707/1181
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201706/1097

Responsibilities
• Manage, coach and support a multi-functional, global sales team.
• Drive rigorous sales execution to achieve global sales targets and  
 margins for the industry.  
• Provide strategic leadership and alignment of all regional   
 sales, product sales and their associated tasks, including sales   
 engineering, support and project functions. 
• Direct, plan and implement policies, objectives and activities to   
 ensure operational efficiency, maximum returns on investments   
 and peak productivity.
• Build and maintain relationships with key customers with on-site  
 visits and pro-active communication on a regular basis. 
• Represent the company, when necessary, in negotiations with   
 customers to secure the most effective contract terms for the   
 company.

Role
The Sales Director is the strategic and operational leader of the Marel Fish international sales team. The position requires experience with 
complex deals of significant scope and size, the ability to build and manage daily sales, drive sales results with consultative selling and strong 
selling methodologies while managing sales costs and team planning. The role requires a forward-thinking sales leader with experience in 
leading people, motivating teams and planning and executing sales strategy. 

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 star�. Þess 
vegna viljum við ráða til okkur ö�ugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. 
Starfsumhver�ð er �ölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslí�ð gott, lögð er áhersla á heilsue�ingu starfsfólks m.a. með 
góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

SALES DIRECTOR
MAREL FISH

Marel is seeking a new Sales Director for the Fish industry. The Sales Director reports directly to 
the Managing Director of Fish and is a part of the global Fish industry management team. The 
primary location is either in Iceland or Denmark. The role requires extensive international travel. 

Qualifications
• A university degree (e.g. engineering, business administration or  
 related field).
• Management experience, including a minimum of 5 years in a   
 senior management position in an international, innovative and   
 technical environment.
• In depth knowledge of the fish industry and a strong network in  
 same is a necessity.
• Strong negotiation skills, experience in working in a multicultural  
 environment and an understanding of strategic negotiations with  
 people of different cultures.
• Leadership and coaching skills.
• Excellent command of spoken and written English, other languages  
 skills are an advantage.

Contact information
For more information please contact Dagmar Viðarsdóttir, HR manager after August 13th, tel. 825-8234. Please submit your application no later 
than August 20th, 2017.  Applications are accepted exclusively through the Marel website, marel.com/jobs.



AÐSTOÐARMAÐUR SVIÐSSTJÓRA
Hafnar�arðarbær óskar eftir að ráða aðstoðarmann sviðsstjóra fræðslu- 
og frístundarþjónustu. Mikilvægt er að viðkomandi ha� mjög góða 
skipulags- og greiningarhæfni og brennandi áhuga á mannauðsmálum 
og stjórnsýslu.

Helstu verkefni
· Stýrir almennum rekstri skrifstofu sviðsstjóra og tekur þátt í stjórnun 

· Er samhæ�ngaraðili sem hefur y�rsýn y�r stjórnsýslu sviðsins og styður við 

eftirlits- og þjónustuhlutverk þess

· Tekur þátt í undirbúningi funda fræðsluráðs og ritar fundi sviðsstjóra

· Umsjón með rannsóknum, greiningum og tölfræðiúrvinnslu 

· Umsjón með upplýsinga- og kynningarmálum í samráði við samskiptastjóra

· Kemur að mannauðsmálum í samvinnu við mannauðsstjóra og sviðsstjóra

· Sinnir sérverkefnum í umboði sviðsstjóra

Nánari upplýsingar veitir Fanney D. Halldórsdóttir, sviðsstjóri: fanney@hafnar�ordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnar�arðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um star�ð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Leik- eða grunnskólakennaramenntun eða önnur 

uppeldisfræðileg menntun

· Stjórnunarnám s.s mannauðsstjórnun, stjórnun 

menntastofnanna eða opinber stjórnsýsla

· Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum

· Samskipta- og samstarfshæfni

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 

skipulagshæfni

· Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti

· Almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.

585 5500
hafnar�ordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

3 störf laus til umsóknar  
- Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum - Reykjavík

Líffræðingur, lífeindafræðingur 

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á bakteríu-, sníkjudýra-  
 og meinafræðisviði.

Hæfniskröfur:
• Líffræðingur, lífeindafræðingur eða önnur  
 sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi  að geta hafið störf 
sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilrauna-
stöðvarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir  
(sími 5855100, netfang valaf@hi.is). 
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna 
fyrir fyrir 15.08.2017 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Sérhæfður rannsóknamaður

Á bóluefnadeild Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meina-
fræði að Keldum er laust til umsóknar starf sérhæfs 
rannsóknamanns. 

Starfssvið:
• Vinna við bóluefnisframleiðslu
• Aðstoð við blóðtökur
• Ætagerð fyrir sýklaræktanir og vinna henni tengd
• Glasaþvottur og undirbúningur áhalda 
• Önnur almenn rannsóknastörf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun
• Reynsla af rannsóknastörfum er æskileg
• Tölvukunnátta 

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi að geta hafið störf 
sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilrauna-
stöðvarinnar.

Keldna og eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja  
um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir  
(sími 5855100, netfang valaf@hi.is).  
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna  
fyrir fyrir 15.08.2017 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Líf- eða lífeindafræðingur

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líf- eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á sviði sameindalíffræði;  
 greiningar smitsjúkdóma í fiski.

Hæfniskröfur:
• Líffræði, lífeindafræði eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða 80-100% starf og þarf umsækjandi  að geta 
hafið störf sem fyrst. Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi 
Tilraunastöðvarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Árni Kristmundsson  
(sími 5855100, netfang arnik@hi.is).  
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmda stjóra Keldna  
fyrir 15.8.2017  
(netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af  
jafnréttisstefnu Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

Landvarsla

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vegna aukinna fjárveitinga til landvörslu á árinu 2017 auglýsir 
Umhverfisstofnun eftir landvörðum í tímabundin störf á 
eftir talin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Sunnanverða 
Vest firði, Mývatnssveit, Austurland, Suðurland (m.a. Friðland 
að Fjalla baki, Gullfoss og Geysi, Dyrhólaey, Skógafoss og 
fleiri svæði), Reykjavík og Reykjanes.

STARFSTÍMABIL
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyt i legur eftir svæðum frá september og allt til áramóta á 
ein stökum svæðum.

HELSTU VERKEFNI
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu 
brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. 
Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, 
umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita 
upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, 
sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera 
viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir 
sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða 
hafi gild skyndihjálparréttindi. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um störfin, svæðin, starfstímabil og 
hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is. Sótt er um störfin með því að fylla út raf rænt eyðublað 
sem er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017. Í umsókn 
þarf að koma fram hvaða svæði er verið að sækja um eða 
forgangs röðun umsækjanda.

Starfsmaður á lager / útkeyrsla
 
Fyrirtæki á sviði innflutnings á tækjum og búnaði fyrir  
veitingahús og matvælaiðnað óskar eftir að ráða starfsmann 
á lager sem og útkeyrslu.
 
Leitað er að einstaklingi með reynslu af sambærilegum  
störfum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 

Umskóknir óskast sendar á: asgeir@geiriehf.is

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

www.rumfatalagerinn.is

SÖLUMAÐUR
SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD 

OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi í húsgagnadeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

Áhugasamir ha�ð samband við
Smára 842-8065 

smari.hauksson@r�.is

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2017

Áhugasamir ha�ð samband við

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2017

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�. 
Góð árangurstengd laun  
í boði fyrir réttan aðila. 
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Sérfræðingur á 
fjármálasviði
 
Við leitum að talnaglöggum sérfræðingi til starfa á 
fjármálasviði Vodafone. Viðkomandi mun starfa í hópi 
sérfræðinga í fjármálum og koma að ýmsum verkefnum 
sem viðkemur daglegum störfum hagdeildar.

Starfssvið:
· Greining á lykiltölum og frávikum í rekstri.
· Uppstilling á skýrslum og uppgjörsgögnum 
· Aðkoma að áætlanagerð og framlegðargreiningum 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf
 

Vodafone
Við tengjum þig

VILTU GANGA TIL LIÐS  
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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VÉLVIRKI /STÁLSMIÐUR
Starfssvið:
• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði bæði innanlands 

sem og erlendis

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

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, hannar 
og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir fiskvinnslu. 

Hjá Völku eru marg breytileg störf í boði þar sem hugvit, 
þekking og kunn átta starfs manna gegna lykil hlut verki. 

Leitað er að öflugum einstaklingi í hópinn okkar sem er 
nákvæmur í vinnubrögðum með frumkvæði og metnað. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

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

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15 ágúst.

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða en 
með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Tónlistarskóla Mosfellsbæjar á miðviku-
dagskvöldum undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er  
ráð fyrir að æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst  frá kl. 18:30

Allar nánari upplýsingar veitir stjórn kórsins.
Hægt er að hafa samband í gegnum 
netfangið:korconcordia@gmail.com 
eða á facebook síðu kórsins.
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www.
reykjavik.is/

störf

Nánari 
upplýsingar

Árbæjarlaug
óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu ásamt 
baðvörslu á kvennaböðum. 

Breiðholtslaug 
óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu 
ásamt baðvörslu.

Viltu vinna með okkur?
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar leitar að 
starfsmönnum í sundlaugarnar til að vinna við laugar, 
baðvörslu og vaktstjórn

Breiðholtslaug 
óskar eftir vaktstjóra.

Grafarvogslaug
Grafarvoglaug óskar eftir starfsmönnum í laugarvörslu 
ásamt baðvörslu á karlaböðum.

Laugarnar í Reykjavík

Sundlaugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og 
skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því að umgangast og þjónusta viðskiptavini. 
Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta-og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti 
veitt viðskiptavinum sínum fyrsta flokks þjónustu.  ÍTR leggur áherslu á jafnrétti, 
starfsþróun og vellíðan starfsfólks.

Í þjónustu sundlauga birtist mjög vel sá þáttur í menningu borgarbúa sem við tengjum við heilbrigða lífshætti og þau náttúrugæði 
sem fólgin eru í heitu vatni og nýtingu jarðvarma. Mikið er lagt upp úr öryggi sundgesta og nýtur starfsfólk reglubundinnar þjálfunar 
og fræðslu um öryggismál. Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir 7 sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu. 
Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.reykjavik.is/storf þar sem einnig er sótt um.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
er laus staða umsjónarkennara. 

Í skólanum eru um 660 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað  
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu 
allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennara-
sambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og á 
vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2017.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is. 

Skólastjóri

www.rumfatalagerinn.is

ÓSKUM EFTIR
STARFSFÓLKI

Leitum að jákvæðu og þjónustulunduðu fólki til að
starfa með okkur. Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

- SÖLUMAÐUR Í HÚSGAGNADEILD
- STARFSMAÐUR Í VEFNAÐARVÖRUDEILD

- HELGARSTARFSMENN

Áhugasamir ha�ð samband við
Hall í gegnum netfangið

verslun.grandi@r�.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017

Áhugasamir ha�ð samband við

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�.

Matráður & leiðbeinandi. 
Undraland, lítill leikskóli í Kópavogi, óskar eftir áhuga- 

sömum, jákvæðum og sjálfstæðum matráð frá 10. ágúst. 
Vinnutími 9.30-13.30. Einnig vantar áhugasaman, jákvæðan 

og duglegan leiðbeinanda í 100% starf frá 10. ágúst.  
Íslenskumælandi skilyrði. 

Allar upplýsingar í s. 899 8654 Sonja/ 862 3029 Bryndís.

Leikskólinn UNDRALAND ehf 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið Kópavogs 
auglýsir eftir ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólks

Laus er til umsóknar staða ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólks. Markmið þjónustu við fatlað fólk hjá 
Kópavogsbæ er að veita persónulegan stuðning og einstaklingsmiðaða aðstoð.  

Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 50% framtíðarstarf í dagvinnu. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Móttaka og úrvinnsla umsókna
•	 Ráðgjöf við einstaklinga og foreldra  
•	 Mat á þjónustuþörf einstaklinga 
•	 Úttektir vegna  stuðningsforeldra 
•	 Er tengill við forstöðumenn starfsstöðva
•	 Kemur að áætlanagerð um uppbyggingu og þróun  
 nýrra úrræða

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2017.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga . 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til að 
leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir deildarstjóri í síma 441-0000 eða með 
tölvupósti, gudlaugo@kopavogur.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um starfið. 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða þroskaþjálfa- 
 menntun  
•	 Reynsla af starfi með fötluðu fólki og fjölskyldum 
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•	 Reynsla af teymisvinnu
•	 Lipurð í samskiptum og lausnamiðuð hugsun

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

Starf við sölu og framleiðslu ferða:

Ferðaráðgjafi

T R A V E L

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
daniel@adtravel.is
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Stykkishólmsbær auglýsir  
eftir þroskaþjálfa í 100% stöðu

Um er að ræða 80% stöðu í Grunnskólanum í Stykkishólmi 
og 20% stöðu í Leikskólanum í Stykkishólmi

Helstu verkefni
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna  
 nemenda með sérþarfir

Hæfniskröfur
• Menntun í þroskaþjálfafræðum 
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu annað hvort af  
 uppeldis- og kennslustörfum í leikskóla eða grunnskóla 
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast  
 börn og unglinga.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.

Laun og starfskjör eru samkvæmt Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veita Berglind Axelsdóttir skólastjóri í 
síma 433 8178/895-3828 eða á netfangið grunnskoli@stykk.
is og Sigrún Þórsteinsdóttir á netfangið stykkisholmur@
stykkisholmur.is
Skriflegum umsóknum skal skilað á annað hvort 
leikskoli@stykkisholmur.is eða grunnskoli@stykk.is fyrir 
10. ágúst 2017 

Sérfræðingur í 
viðskiptagreind
 
Vodafone hefur náð góðum árangri í uppbyggingu á margþættu og 
fjölbreyttu viðskiptagreindarumhverfi og núna leitum við að sérfræðingi 
í teymið okkar. Við viljum fá starfsmann sem hefur brennandi áhuga á 
viðskiptagreind og skilning á rekstri fyrirtækja.
 
Starfssvið:
– Þróun á viðskiptagreindarumhverfi Vodafone
– Gagnagreining með notkun OLAP, Tableau og annarra verkfæra
– Ýmis önnur tilfallandi verkefni á sviði viðskiptagreindar
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf
 

Vodafone
Við tengjum þig

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. ágúst næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík
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Sími 5 100 600  >>  www.timon.is

Umsóknir sendist á job@trackwell.is til og með 16. ágúst

Helstu verkefni
 >>  Ráðgjöf og greining á þörfum viðskiptavina
 >>  Reikniregluforritun til útreikninga launa
 >>  Samskipti við viðskiptavini og úrvinnsla þjónustubeiðna
 >>  Þátttaka í innleiðingum og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur
>>  Reynsla eða menntun í forritun er nauðsynleg, þekking á Python er kostur
>>  Nákvæmni, góð þjónustulund og lipurð í samskiptum
>>  Áhugi á mannauðsmálum fyrirtækja
>>  Háskólanám sem nýtist í starfi

Trackwell leitar að áhugasömum liðsmanni í Tímon teymið okkar 
sem sér um ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini Tímon

Tímon ráðgjafi

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

· Afhending bíla til erlendra sem innlendra viðskiptavina og 
 móttaka við leiguskil

· Samskipti við innlenda sem erlenda söluaðila

· Upplýsingagjöf, sala þjónustu og skráning bókana

 Hæfniskröfur:
· Stúdentspróf og/eða reynsla af sambærilegu starfi

· Hæfni í tölvunotkun

· Gilt bílpróf

· Framúrskarandi þjónustulund

· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 
Unnið er á vöktum frá 07:00-17:00 (2,2,3).
Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.brimborg.is 
(laus störf)
 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2017.

Þjónustufulltrúi 
í Bílaleigu 
í REYKJAVÍK

FRAMTÍÐARSTARF

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Þoskaþjálfi á Efstahjalla

· Leikskólakennari á Læk

· Sérkennari á Læk

Grunnskólar

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Skólaliðar í Salaskóla

· Skólaliðar í Lindaskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í    
 Vatnsendaskóla

· Grunnskólakennari í Salaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í íbúðarkjarna 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.

  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðs-
stjóri, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Launafulltrúi í mannauðsdeild   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ LAUNAFULLTRÚA Í MANNAUÐSDEILD 
 
Launafulltrúi mannauðsdeildar annast launavinnslu og framkvæmd kjarasamninga í samráði við 
deildarstjóra launadeildar og mannauðsstjóra. Jafnframt aðstoðar launafulltrúi og vinnur að 
sérverkefnum mannauðsdeildar að beiðni mannauðsstjóra. Launafulltrúi starfar náið með 
forstöðumönnum stofnana, og vinnur að undirbúningi launaáætlana með deildarstjóra. Hann annast 
einnig úrvinnslu upplýsinga úr launabókhaldi, svarar fyrirspurnum og sinnir ýmsum öðrum tilfallandi 
verkefnum. 
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Stúdentspróf skilyrði, viðbótarmenntun 

æskileg 
 Reynsla af launavinnslu er æskileg 
 Framúrskarandi tölvukunnátta og 

þekking á helstu forritum er skilyrði  
 Metnaður og sjálfstæði í starfi 

 
 Mjög góð færni í notkun á excel er 

skilyrði 
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum og rík þjónustulund er 
skilyrði 

 Samviskusemi, tölugleggni og vandvirkni 
í vinnubrögðum 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólar Kópavogs

Langar þig til að vinna með framsæknum 
leikskólum?

Leikskólar  Kópavogs bjóða starfsmönnum 
og börnum skapandi og ánægjulegt starfs-
umhverfi, þar sem áherslan er á menntun, 
mannauð, öryggi, samvinnu og gæði.

Áhersla er lögð á heilseflingu í leikskólum 
í samræmi við lýðheilsustefnu Kópavogs. 
Fjölbreytt sí- og endurmenntun er í boði 
fyrir starfsmenn leikskólanna.

Kynntu þér laus störf í leikskólum Kópavogs.
Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

KYNNINGARSTJÓRI 
Við leitum að öflugum einstaklingi í starf 
kynningarstjóra Listahátíðar í Reykjavík. 
Starfið felst í umsjón með kynningarmálum og 
markaðssetningu hátíðarinnar, þar með talið 
umsjón með heimasíðu, samfélagsmiðlum, 
textagerð ofl.
 
Starfið krefst hugmyndaauðgi, mikillar 
skipulagshæfni og sjálfstæðra vinnubragða.  
Mjög gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og 
riti er skilyrði auk fyrri reynslu af markaðssetningu 
menningarviðburða.
 
Starfið er til eins árs og starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.
 
Umsóknir sendist á netfangið  
artfest@artfest.is merktar  
STARFSUMSÓKN – KYNNINGARSTJÓRI fyrir  
18. ágúst, 2017. Öllum umsóknum verður svarað.

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess 
að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni eru falin hverju sinni. Nánari upplýsingar um Tryggingastofnun má nálgast á www.tr.is.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri í síma 560 4400.
Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Umsókn með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt 
út á starfatorgi.is. Umsóknarfrestur er til og með 21.08.2017

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Ábyrgð og umsjón með þróun 
skjalastefnu, verklags við 
skjalastjórnun og rafræns 
skjalastjórnunarker�s

• Stýrir teymi sem hefur umsjón með 
skjalavörslu

• Umsjón með frágangi skjalasafns og 
eftirfylgni með skjalaskráningu 

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur 
og starfsmenn

• Umsjón með fræðslu um skjalamál

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði bókasafns- og upplýsingafræða

• Þekking og starfsreynsla af skjalaker�nu ONE

• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði

• Reynsla af innleiðingu skjalastjórnunarker�s er kostur

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og nákvæmni 
í star�

• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni og rík þjónustulund

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
Norðurlandamál er kostur

Tryggingastofnun óskar eftir að ráða skjalastjóra í fullt starf. Skjalastjóri leiðir uppbyggingu og 
þróun skjalamála ásamt því að stýra teymi í skjalamálum. Í boði er áhugavert og krefjandi starf 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptafærni og fagmennsku.

Skjalastjóri hjá Tryggingastofnun
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Vinnumálastofnun

Félagsráðgjafar á 
höfuðborgarsvæðinu

 Helstu verkefni:
•  Ráðgjöf og vinnumiðlun við fjölbreyttan hóp  

atvinnuleitenda með skerta starfsgetu

•  Ráðgjöf við náms- og starfsval fyrir sama hóp

•  Skráningar og upplýsingamiðlun

•  Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið

•  Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki

•  Koma á og viðhalda tengslum við ólíka  
samstarfs- og hagsmunaaðila

•  Eftirfylgd í samræmi við óskir og þarfir atvinnuleitenda

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Starfsréttindi í félagsráðgjöf

•  Þekking og reynsla af starfi með fólki  
með skerta starfsgetu

•  Reynsla af vinnumiðlun er æskileg

•  Samskipta- og skipulagshæfni

•  Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg

Þjónustuskrifstofa Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða  
félagsráðgjafa í ráðgjöf og vinnumiðlun fyrir atvinnuleitendur með skerta starfsgetu. Ráðgjafi þjónustar 
atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi og fjölga tækifærum á 
vinnumarkaði fyrir atvinnuleitendur með skerta starfsgetu.  Í starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt jölbreyttum 
aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.
 
Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að  vera tilbúinn  
að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017.  

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is. 
Starfið er með númerið 201708/1244.
 
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi 
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Byggjum á betra verði

Sölumenn óskast í lagnadeild í nýrri 
og glæsilegri Fagmannaverslun 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi
Ábyrgðarsvið
Sala og þjónusta við viðskiptavini í 
lagnadeild. Tiltekt pantana og önnur 
tilfallandi störf.

Hæfniskröfur
• Þekking á lagnaefni og fittings

• Góð íslenskukunnátta

• Samskiptahæfni

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 19.ágúst  
í netfangið atvinna@husa.is
Æskilegt að viðkomandi  sé 20 ára
eða eldri  og geti hafið störf 
sem fyrst. 

Húsasmiðjuna einkennir góður 
starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi

Framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar
Stjórn dómstólasýslunnar auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Dómstólasýslan tekur til starfa 1. janúar 
2018 á grundvelli laga um dómstóla nr. 50/2016. Dómstólasýslan annast sameiginlega stjórnsýslu 
dómstólanna og fer framkvæmdastjóri með daglega stjórn hennar í umboði stjórnar. Skipað er í  
embættið til fimm ára frá 1. október 2017. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017.  
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist með rafrænum hætti á netfangið  
domstolasyslan@domstolar.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar skipað  
hefur verið í embættið.

Nánari upplýsingar veita: 
Benedikt Bogason, bboga@simnet.is eða  
Kristín Haraldsdóttir, kristinhar@internet.is.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri dómstólasýslunnar.
• Undirbúningur og eftirfylgd stefnu og ákvarðana 

stjórnar. 
• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgd.
• Starfsmannamál.
• Skipulagning símenntunar dómara og annarra 
 starfsmanna.
• Upplýsinga- og tæknimál.

Hæfniskröfur:
• Embættispróf eða grunnnám ásamt meistaraprófi 
 í lögum. 
• Stjórnunarhæfileikar með áherslu á frumkvæði, 
 samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð og 
 metnaður til að ná árangri í starfi.  
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að tjá sig 
 í ræðu og riti.
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og um störf 

dómstóla.
• Tölvufærni og þekking á sviði upplýsinga- og 

tæknimála.

Dómstólasýslan

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

SUNDKENNARI –
SUNDÞJÁLFARI ÓSKAST

Sunddeild Fjölnis óskar eftir sundkennara eða sund þjálfara 
til þess að starfa við Sundskóla Fjölnis í samvinnu við  
Sunddeild Fjölnis og yfirþjálfara.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundi og þjálfara-
störfum 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 

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum  
til jarðvinnuframkvæmda.

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 
hjá Friðrik í sm 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

• PRENTARI
• BÓKBINDARI/VÉLAMAÐUR 

Leitað er eftir duglegum, nákvæmum og handlögnum 
einstaklingum til starfa hjá Prentmet ehf, Lynghálsi 1.  

Þjálfun í boði fyrir rétta aðila.
Nánari upplýsingar veita framkvæmdastjóri mannauðs-

mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601, og 
framleiðslustjóri, gummiosk@prentmet.is, s. 856 0603.

Atvinnuumsókn er á 
prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst n.k. 
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður upp á 

heildarlausnir og hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.   
Lögð er rík  áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

STARFSFÓLK ÓSKAST  
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

heildarlausnir í prentun



www.tskoli.is

Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugrein,
sbr. lög nr. 87/2008, og hreint sakavottorð eru skilyrði ráðningar. 

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2017. Umsóknir berist til 
Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Vissir þú að það eru engir vöðvar í 
fingrunum?*
Tækniskólinn leitar að líffræðikennara.

* Þuríður Þorbjarnardóttir. „Eru vöðvar í fingrum?“ Vísindavefurinn, 3. apríl 2013. Sótt 3. ágúst 2017. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=63547.
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ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

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 skilagjalds-
skyldum umbúðum og greiðslu fyrir þær, auk  
annars sem tilheyra starfinu.

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.

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.

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.

Um vaktavinnu er að ræða á dagvinnutíma  
og er starfshlutfall 100%. 

Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi  
á gröfu og hjólaskóflu.

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.

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.

Starfsmaður á endurvinnslustöð Vélamaður í móttöku- og flokkunarstöð Starfsmaður í Góða hirðinum

SORPA óskar eftir góðu fólki

Landvarsla

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vegna aukinna fjárveitinga til landvörslu á árinu 2017 auglýsir 
Umhverfisstofnun eftir landvörðum í tímabundin störf á 
eftir talin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Sunnanverða 
Vest firði, Mývatnssveit, Austurland, Suðurland (m.a. Friðland 
að Fjallabaki, Gullfoss og Geysi, Dyrhólaey, Skógafoss og 
fleiri svæði), Reykjavík og Reykjanes.

STARFSTÍMABIL
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyt i legur eftir svæðum frá september og allt til áramóta á 
ein stökum svæðum.

HELSTU VERKEFNI
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu 
brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. 
Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, 
umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita 
upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, 
sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera 
viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir 
sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða 
hafi gild skyndihjálparréttindi. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um störfin, svæðin, starfstímabil og 
hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is. Sótt er um störfin með því að fylla út rafrænt eyðublað 
sem er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2017. Í umsókn 
þarf að koma fram hvaða svæði er verið að sækja um eða 
forgangs röðun umsækjanda.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
  • Skóla 
  • Íþróttahópa
  • Tónlistarhópa
  • Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í samstarfi 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

  • Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
  • Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
  • Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

  • Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 25. ágúst 2017

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 4. október.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 4. október 2017 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15 ágúst.

Ertu söngfugl?
Nýstofnaður kvennakór auglýsir eftir áhugasömum  
kórkonum. Fyrsta verkefni kórsins er þátttaka í árlegum 
jólatónleikum, til styrktar Landspítala Háskólasjúkrahúsi, 
sem fyrihugaðir eru í byrjun desember. Tónleikarnir fara 
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík, þar sem kórinn kemur fram 
ásamt einvala liði einsöngvara og hljómsveit.

Til að byrja með er um tímabundið verkefni að ræða en 
með möguleika á áframhaldandi starfi.

Æfingar verða í Tónlistarskóla Mosfellsbæjar á miðviku- 
dagskvöldum undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er  
ráð fyrir að æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst  frá kl. 18:30

Allar nánari upplýsingar veitir stjórn kórsins.
Hægt er að hafa samband í gegnum 
netfangið:korconcordia@gmail.com 
eða á facebook síðu kórsins.



Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

HONDA Xl 1000 varadero 
tilboðsverð. Árgerð 2009, ekinn 33 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.250.000. 
Rnr.250612

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

GOLFBÍLL TIL SÖLU.
Nýinnfluttur,mjög vel með farinn 
GOLF BUGGY EZGO 2011 Verð 
650.000 Upplýsingar í síma 896 
0218

HÓPFERÐABÍLAR - 
SKÓLABÍLAR

MB. 37 farþega grindarbíll. MB. Setra 
49 farþega. MB. Sprinter 3 stk. 2002-
2008 Uppl. í síma: 8597610

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

Húsbill til sölu. Hobby toskana 650 
ár.2008 ek.57000 km. Vel útbúin 
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9,5 
milljónir. Uppl. Í síma 8979675 eða 
gwsrefansson@gmail.com.

 Vinnuvélar

Carter smágrafa til sölu Smágrafa 
1,9 tonn með Perkins motor, með 
fylgir 2 auka skóflur og hraðskiptir á 
skóflum Verð 2.700.000 Upplýsingar 
í síma 824 2243 Eiður eða eidur@
staltech.is

 Bátar
Til sölu bátur smíðaður úr áli. 5,8 
m að lengd og mjög stöðugur. Er 
með Yanmar dísel utanborðsmótor. 
Upplýsingar í síma 693-5909.

Til sölu 4 manna Viking 
björgunarbátur. Upplýsingar í síma 
693-5909

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Garðvinna, sláttur klippingar ofl. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar
Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758.

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

AUSTURLENSKUR 
VEITINGASTAÐUR TIL SÖLU

Austurlenskur veitingastaður í 
skeifan til sölu rekstur eða með 
húsnæði uppl á tomas6911@gmail.
com

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði óskast

110 REYKJAVÍK

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT
Einstæður faðir með tvö börn 

í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja 
herbergja íbúð í Hraunbæ eða 

Ártúnsholti á sanngjörnu verði. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

Vantar hús, raðhús eða annað 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
eða sirka 1.klst ökuradíus frá 
borginni. Mikil greiðslugeta 
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími: 
699-6762

 Atvinnuhúsnæði
Er að leita af Atvinnuhúsnæði til 
leigu vottað eldhús er kostur, skoða 
möguleika á að samnýta rými. Uppl. 
S. 694 1281

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði
Hressan starfskraft vantar á daginn 
alla virka daga frá 11 - 13:00 í 
afgreiðslu, helgar frá 18:00 - 20:00. 
Pizza King í Skipholti 70. Uppl. í s: 
864 7318

Plettac vinnupallar til sölu. 
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni.  

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

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

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

 16 SMÁAUGLÝSINGAR  5 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R




