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Sviðsstjóri menningar- og samskiptasviðs

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í
fallegu umhverfi sem státar af góðum
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi.

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt
niður á nokkur svið; fjárhags- og 
stjórnsýslusvið, menningar- og samskipta-
svið, félags- og þjónustusvið, íþrótta-, 
tómstunda- og æskulýðssvið og tækni- og 
umhverfissvið.

Á Seltjarnarnesi er rekin fjölbreytt 
menningartengd starfsemi sem hefur mikla 
möguleika á að eflast.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ má
finna á www.seltjarnarnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017. Umsókn skal skilað á ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - undir               
www.seltjarnarnes.is - störf í boði. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starf sviðsstjóra.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.isNánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.isNánari upplýsingar veita Ari Eyberg ( ) og Bylgja Björk Pálsdóttir (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (ari@intellecta.is bylgja@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir ( ). bylgja@intellecta.is). bylgja@intellecta.is

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	og	þekking	á	menningarmálum
•	Reynsla	eða	menntun	á	sviði	almannatengsla	
eða	fjölmiðla

•	Þekking	og/eða	reynsla	af	starfsumhverfi	
sveitarfélaga	kostur

•	Haldbær	reynsla	af	áætlanagerð,	úrlausn	
verkefna	og	verkefnastýringu

•	Hugmyndaauðgi	og	skýr	framtíðarsýn
•	Hæfni	til	að	miðla	upplýsingum	í	töluðu	og	
rituðu	máli

Helstu verkefni

•	Stefnumótunarvinna	og	markmiðasetning
•	Gerð	rekstrar-	og	starfsáætlana
•	Kostnaðareftirlit	og	eftirfylgni	með	áætlanagerð
•	Umsjón	með	rekstri	Bókasafns	Seltjarnarness
•	Skipulagning	viðburða	á	vegum	bæjarins,	umsjón	með	
samskiptum	við	félagasamtök,	stofnanir	bæjarins,	
stofnanir	á	sviði	menningarmála,	vinabæjarsamskipti	
auk	málefna	á	sviði	ferðaþjónustu

•	Umsjón	með	Fræðasetri	í	Gróttu,	félagsheimili	og	
söfnum	bæjarins

•	Umsjón	með	og	ábyrgð	á	vinnu	fyrir	nefndir	sviðsins
•	Yfirumsjón	með	markaðssetningu	og	kynningarmálum
•	Sérfræðistörf	við	almannatengsl,	útgáfu	kynningarefnis	
auk	þess	að	sjá	um	textagerð	á	heimasíðu	bæjarins

Seltjarnarnesbær	óskar	eftir	að	ráða	sviðsstjóra	menningar-	og	samskiptasviðs.	Sviðsstjórinn	ber	
ábyrgð	á	rekstrarlegum	og	stjórnunarlegum	þáttum	á	sviðinu.	Sviðsstjóri	er	hluti	af	stjórnendateymi	
Seltjarnarnesbæjar	en	á	sviðinu	eru	7	starfsmenn.	Næsti	yfirmaður	sviðsstjórans	er	bæjarstjóri.	

Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	sem	hefur	áhuga	og	farsæla	reynslu	af	rekstri	
og	stjórnun,	frumkvæði	og	metnað	til	að	ná	árangri	í	starfi.	Sviðsstjórinn	er	yfirmaður	Bókasafns	
Seltjarnarness	og	annarra	verkefna	er	tengjast	menningarmálum.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	
störf	sem	fyrst.

Í	samræmi	við	jafnréttisáætlun	Seltjarnarnesbæjar	eru	konur	jafnt	sem	karlar	hvött	til	að	sækja	um.	
Um	launakjör	fer	eftir	ákvörðun	bæjarráðs	um	stjórnendakjör	Seltjarnarnesbæjar.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Framleiðslustjóri

Íslenska kalkþörungafélagið ehf. er einn helsti 
vinnustaðurinn á Bíldudal þar sem íbúar eru 
nú um tvö hundruð. Ársverk eru rúmlega 
20 auk starfa verktaka sem sinna þjónustu 
við fyrirtækið. Fyrirtækið, sem er í eigu Celtic 
Sea Minerals Ltd. (CSM) í Cork á Írlandi, sækir 
og vinnur kalkþörungaset úr Arnarfirði sem 
þurrkað er í mjöl sem nýtt er til framleiðslu 
heilsuvara, bætiefna og annarra afurða 
á Evrópumarkaði og í Miðausturlöndum. 
Afurðir Kalkþörungafélagsins eru alþjóðlega 
vottaðar sem lífræn og holl náttúruafurð, rík 
af bætiefnum, t.d. kalki og magnesíum auk 
ýmissa stein- og snefilefna.

Frekari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.iskalk.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.isNánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.isNánari upplýsingar veita Ari Eyberg ( ) og Þórður S. Óskarsson (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (ari@intellecta.is thordur@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson ( ). thordur@intellecta.is). thordur@intellecta.is
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er              
til og með 21. ágúst 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Framleiðslustjóri	þarf	að	hafa	haldgóða	
menntun	og/eða	reynslu	sem	nýtist	í	starfi,	s.s.		
í	vélfræði,	véltækni,	vélvirkjun	eða	rafvirkjun.

•	Reynsla	af	mannaforráðum	er	kostur.
•	Áhugi	og	víðtæk	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	
og	öryggisstjórnun	er	nauðsynleg.

•	Gott	vald	á	talaðri	og	ritaðri	íslensku	og	ensku	
er	nauðsynleg.

•	Framleiðslustjóri	þarf	að	sýna	framsækni	og	
árangursmiðaða	hugsun.

•		Áræðni	til	að	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir.

Hlutverk

•	Hefur,	ásamt	framkvæmdastjóra,	umsjón	með	framleiðslu	
á	afurðum	félagsins	þar	sem	unnið	er	að	stöðugum	
umbótum.

•	Stuðlar	að	hagkvæmustu	nýtingu	mannafla,	hráefna	og	
tækja	og	gætir	þess	eins	og	kostur	er	að	framleiðslu-	og	
kostnaðaráætlanir	gangi	eftir.

•	Yfirumsjón	með	birgðastöðu	félagsins.
•	Yfirumsjón	með	skipulagi	á	viðhaldsverkefnum	vegna	
véla,	tækja	og	búnaðar	verksmiðjunnar.

•	Heilsa,	velferð	og	öryggi	starfsmanna	eru	forgangsmál	
og	þar	gegnir	framleiðslustjóri	lykilhlutverki,	m.a.	þegar	
fylgja	þarf	eftir	reglum	um	öryggi	og	umgengni	og	
uppfæra	þarf	reglur	í	samræmi	við	kröfur	á	hverjum	tíma.	

•	Kemur	að	mannaráðningum	og	sinnir	þjálfun	starfsfólks	
og	skyldum	verkefnum,	m.a.	árangursstjórnun	og	
árangursmælingum.

Íslenska	kalkþörungafélagið	ehf.	á	Bíldudal	óskar	eftir	að	ráða	framleiðslustjóra.	

Í	boði	er	áhugavert	og	krefjandi	starf	í	fallegu	umhverfi	Bíldudals	með	góðum	kjörum	og	húsnæði.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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LÍN

Starfsmaður í ráðgjafadeild

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra 
námsmanna er félagslegur 
jöfnunarsjóður sem hefur 
það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi 
jöfn tækifæri til náms án tillits 
til efnahags. Hjá LÍN starfa 
um 30 starfsmenn. Gildi þeirra 
eru fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5476 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnsýslu æskileg.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð samskiptafærni, samstarfsvilji og álagsþol.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

28. ágúst 

Helstu viðfangsefni: 
Ráðgjöf og þjónusta við námsmenn.
Skönnun skuldabréfa og umsýsla námslána.
Úrvinnsla og skráning á gögnum.
Upplýsingagjöf og úrlausn ýmissa álitamála.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni og afleysingar.

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða starfsmann í ráðgjafadeild. Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin 
eru �ölbreytt. Starfshlutfallið er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og kvenna innan 
fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Norðurál leitar
að rafvirkjum
Norðurál leitar að metnaðarfullum rafvirkjum. Verkefnin eru fjölbreytt og 
felast einkum í viðhaldi, endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði Norðuráls. 
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi.
Eins er lögð rík áhersla á góðan starfsanda.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Pétursdóttir ráðningastjóri í síma 430 1000. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2017. Sótt er um á vefsvæði Norðuráls, 
www.nordural.is. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun 
• Sterk öryggisvitund
• Góð þekking á viðgerðum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta 

• Metnaður, öguð vinnubrögð og  
rík ábyrgðarkennd

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum 
samskiptum

• Reynsla af vinnu við háspennubúnað 
er kostur

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Landssamtökin Geðhjálp eru 
mannréttindasamtök ríflega 
3.000 félaga, notenda geð-
heilbrigðisþjónustunnar, að-
standenda þeirra, fagfólks og 
áhugafólks um geðheilbrigði. 

Meginmarkmið Geð hjálpar Meginmarkmið Geð hjálpar Meginmarkmið Geð
er að bæta hag fólks með 
geðrænan vanda og aðstand-
enda þeirra ásamt því að 
stuðla að geðrækt og beita 
sér gegn fordómum gagnvart 
fólki með geðrænan vanda. 

Er fjölhæfni þinn helsti kostur?

Landssamtökin Geðhjálp óska eftir fjölhæfum starfsmanni í hálft starf upplýsinga-,  
viðburða- og úttektastjóra fram til 1. júní 2018 og hugsanlega lengur. 

Helstu verkefni:
• Kynningarmál og upplýsingamiðlun.
• Viðburðastjórnun og fræðsla.
• Úttektir á þjónustu og réttindum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af upplýsingamiðlun og viðburða- 

stjórnun.
• Frumkvæði og sjálfstæð í starfi.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð. 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Reynsla af geðheilbrigðismálum æskileg – 

eigin reynsla kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Gunnhildur Ólafsdóttir í síma 570 1700 og í gegnum netfangið ago@gedhjalp.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst. Umsóknir óskast sendar í gegnum netfangið gedhjalp@gedhjalp.is. Umsóknum um 
starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir 
hæfi viðkomandi í starfið. 

Stapi

Sérfræðingur í eignastýringu

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er almennur 
lífeyrissjóður með um 200 
milljarða í eignum. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði 
í vestri að Skeiðarársandi í 
austri. Sjóðurinn nær þannig til 
allra byggðakjarna á Norður- 
og Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, m.a. 
sjávarútvegi, verslun, þjónustu 
og iðnaði. Starfsmenn Stapa 
eru 17 talsins og skrifstofur 
sjóðsins eru á Akureyri og 
Neskaupstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5477 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólamenntun í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegu 
námi.
Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Starfsreynsla af �ármálamarkaði.
Talnagleggni og áhugi á �ármálamarkaði.
Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
Gott vald á íslensku og ensku.

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

28. ágúst 

Helstu viðfangsefni: 
Stýring eignasafna, framkvæmd verðbréfaviðskipta og 
eftirfylgni �árfestinga.
Greining markaða og �árfestingakosta.
Samskipti við aðila á �ármálamarkaði.
Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf. 
Önnur tilfallandi verkefni.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að talnaglöggum og ábyrgum einstaklingi með 
reynslu af verðbréfamarkaði.

Tengi

Markaðs- og sölustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Tengi er stofnað árið 1981 
og sérhæfir sig í ráðgjöf og 
sölu á hreinlætistækjum 
og pípulagningaefni. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins 
eru í Kópavogi en fyrirtækið 
er einnig með starfsstöð á 
Akureyri. Hlutverk Tengis er 
að auðvelda viðskiptavinum 
val á gæðavörum á 
sviði hreinlætistækja og 
lagnaefnis sem studdar eru 
af framúrskarandi þjónustu. 
Tengi er metnaðarfullur 
vinnustaður þar sem lögð er 
áhersla á jákvæðan starfsanda 
og sterka liðsheild. Tengi er eitt 
af fyrirmyndarfyrirtækjum VR 
árið 2017 og framúrskarandi 
fyrirtækjum Creditinfo 2016. 
Tengi er reyklaust fyrirtæki.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5437 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólamenntun í viðskipta- eða markaðsfræði.
Reynsla af markaðs- og sölustjórnun.
Stjórnunarreynsla.
Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum. 
Góð greiningarhæfni, frumkvæði og skapandi hugsun.
Metnaður til að ná árangri í starfi.
Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

20. ágúst 

Helstu viðfangsefni: 
Stefnumótun í markaðs-, ímyndar- og vörumerkjamálum.
Markmiðasetning, árangursmat og samhæfing markaðs– 
og sölumála.
Ábyrgð á gerð markaðs- og söluáætlana og eftirfylgni 
þeirra.
Öflun og greining markaðslegra upplýsinga.
Endurmenntun starfsmanna í sölu og þjónustu.
Ábyrgð og umsjón með heimasíðu og innri vef. 
Mótun og eftirfylgni áherslna í viðskiptatengslum og 
þjónustu.

Tengi óskar eftir að ráða árangursdrifinn og metnaðarfullan einstakling í �ölbreytt og kre�andi starf markaðs- og sölustjóra 
fyrirtækisins. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.

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 Mosfellsbæ á miðvikudagskvöldum
undir stjórn Lilju Eggertsdóttur og gert er ráð fyrir að 
æfingar taki u.þ.b. eina og hálfa klukkustund.

Raddprufur verða miðvikudaginn 30. ágúst.  
Áhugasamar hafi samband í gegnum  
netfangið: korconcordia@gmail.com

korconcordia



Hæfniskröfur:
• Verkfræði eða önnur sambærileg tæknimenntun 
• Lausnamiðuð hugsun, sjálfstæð vinnubrögð 
 og rík skipulagsfærni
• Hæfni til að safna saman, vinna úr upplýsingum 
 og setja fram á skipulagðan hátt
• Góð samskiptafærni og geta til að vinna með 
 ólíkum teymum 
• Framúrskarandi þekking á Microsoft Office
• Mjög góð enskukunnátta, í rituðu og mæltu máli 
• Reynsla af Axapta, SAP, Sharepoint og 3D CAD er kostur

Helstu verkefni:
• Vinna með vöruþróun, sölu, framleiðslu og þjónustu að vörustöðlun 
 (modularization) og viðhaldi vörutengdra upplýsinga 
• Uppbygging og skipulag verkferla sem tengjast vinnu teymisins á Íslandi 
 og samstarf við sambærileg alþjóðleg teymi fyrirtækisins 
• Viðhald vörutengdra upplýsinga í gagnagrunnum svo sem Axapta, SAP,  
 SharePoint ásamt verð- og vörulista Marel
• Gerð flæðirita og skýringarmynda fyrir verklag og ábyrgð, ásamt þátttöku 
 í rýnisvinnu teyma 
• Gerð og viðhald sniðmáta og gagna um vörur fyrirtækisins  

Marel leitar að starfsmanni í öflugt teymi sem sér um að koma skipulagi á vörusafn og samræma upplýsingar milli 
sölu- og vöruþróunar. Teymið styður við vöruþróun með margvíslegum hætti og tryggir að öll nauðsynleg gögn 
séu til staðar og þeim viðhaldið. 

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.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín Pálsdóttir deildarstjóri, í síma 563 8000 eða með tölvupósti á anna.palsdottir@marel.com.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2017. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel, www.marel.is/störf. 

SÉRFRÆÐINGUR Á VÖRUÞRÓUNARSVIÐI
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Forstöðumaður rekstrardeildar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólagráða í viðskiptafræði, rekstrarverkfræði eða 
sambærilegu fagi nauðsynleg

• Reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun nauðsynleg

• Reynsla af skipulagi upplýsingatæknikerfa æskileg

• Reynsla eða diplómanám í mannauðsstjórnun kostur

• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið 
vinnuumhverfi

• Að geta unnið vel og skipulega undir álagi

• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í ræðu og riti

Starfssvið forstöðumanns:

• Stjórnun og daglegur rekstur 

• Fjármálastjórnun

• Mannauðsmál

• Áætlanagerð

• Kostnaðareftirlit

• Innri upplýsingakerfi

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Kynningarbréf ásamt ferilskrá fylgi umsókninni  
þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um 
menntun, reynslu og fyrri störf. Sakavottorðs 
er krafist.

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um 
störf hjá stofnuninni.

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu forstöðumanns rekstrardeildar. 
Forstöðumaður situr í framkvæmdastjórn og heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. 
Stofnunin hefur sett sér metnaðarfull markmið um að bæta skilvirkni og árangur í 
þjónustu við innri sem ytri viðskiptavini og býður starfið því upp á krefjandi áskoranir.

Meginverkefni rekstrardeildar eru fjármálaumsýsla, rekstur og skrifstofuhald, mannauðsmál, 
gæðamál og gæðaferlar, kynningarmál og almannatengsl, innra öryggi og umsjón með 
upplýsingatækni og upplýsingakerfum.

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og að efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 24 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is.
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Deildarstjóri í verkfæradeild

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum

• Þekking á verkfærum og notkun þeirra

• Almenn tölvukunnátta

• Jákvæðni og þjónustulund

Helstu verkefni:

• Að halda utan um og sinna sölu og ráðgjöf  
til viðskiptavina

• Aðkoma að áætlanagerð varðandi sölu  
í verkfæradeild

• Þjálfun og kennsla fyrir nýtt starfsfólk í deildinni

• Að vera fyrirmynd starfsfólks í deildinni  
og fyrirtækinu öllu

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk.

BAUHAUS leitar að öflugum aðila í starf deildarstjóra. Deildarstjórar bera ábyrgð á allri sölu 
og þjónustu deildarinnar og því er viðvera í búðinni stór hluti af starfinu. Ef þú ert góð/ur í 
samskiptum og hefur reynslu af stjórnun hópa skaltu endilega hafa samband.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og 
rekur fleiri en 260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS erum við alltaf með 
viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að 
kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

Starfsmaður á þjónustuborð og sölumenn í verslun
Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af sölu- og þjónustustörfum? 
Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna BAUHAUS er að þjónusta viðskiptavininn með  
bros á vör. Ef þú ert með létta lund og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.

Helgarstörf: Sölumenn í verslun, vaktstjórar  
á þjónustuborð, afgreiðslugjaldkerar
Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af afgreiðslustörfum?  
Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna BAUHAUS er að þjónusta viðskiptavininn með  
bros á vör. Ef þú ert með létta lund og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.
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Framkvæmdastjóri í ferðaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er nauðsynleg

• Reynsla af stjórnun, sérstaklega á sviði ferða-
þjónustu, er afar æskileg

• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi  
er æskileg

• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á 
frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð

• Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg

Starfssvið:

• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með starfsemi 
fyrirtækisins

• Stefnumótun, áætlanagerð og vöruþróun í samráði 
við ferðaþjónustuaðila á svæðinu

• Skipulagning og þátttaka í markaðssetningu, 
samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila

• Önnur verkefni í samráði við stjórn

Upplýsingar veitir:

Guðjón Svansson 
gudjon@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Kynningarbréf ásamt ferilskrá fylgi umsókninni  
þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um 
menntun, reynslu og fyrri störf.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

Vesturferðir eru með skrifstofu á Ísafirði og gert  
er ráð fyrir að framkvæmdastjóri búi á norðan-
verðum Vestfjörðum. 

Vesturferðir óska eftir öflugum einstaklingi með leiðtogahæfileika til starfa á Ísafirði.

Ferðaskrifstofan Vesturferðir er öflugasti ferðaskipuleggjandi Vestfjarða og vinnur 
náið með bæði íslenskum og erlendum ferðaþjónustuaðilum. Vesturferðir eru í eigu 
60 ferðaþjónustufyrirtækja og einstaklinga og eru með skrifstofu á Ísafirði.
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  

eru eftirfarandi störf laus til umsóknar
Umsjónarkennari
Umsækjandi þarf að hafa góða skipulagshæfileika og mikla 
hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu og 
áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Til greina 
kemur að ráða leiðbeinanda til starfa.
Matráður / matreiðslumaður
Reynsla af stjórnun í eldhúsi og góð samskiptahæfni eru 
mikilvægir eiginleikar. Æskilegt er að umsækjandi hafi  
menntun sem nýtist í starfi. 
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Vinnur undir stjórn matráðs. Reynsla af sambærilegum 
störfum æskileg.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa- 
nefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Störfin henta jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og 
á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is. 
Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2017.

Skólastjóri

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu,hitaveitu, rafveitu og fráveitu þar sem hver 
einasti starfsmaður er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum okkar áreiðanlega þjónustu. Við erum 
fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi. 
Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa �ölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt 
konur sem karla til að sækja um. 

Við leitum að úrræðagóðum verkstjóra til að leiða hóp 
iðnaðarmanna sem sinnir viðhaldi og lagningu jarðstrengja, 
viðhaldi loftlínu og tengingum í dreifikerfi okkar.

Stjórnendur okkar gegna lykilhlutverki við að halda viðskiptavinum 
okkar í sambandi – alla daga. 

Starfssvið: 
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna 
• Forysta í öryggismálum og fagmennsku
• Undirbúningur, skipulag og samhæfing verka

Menntunar- og hæfnikröfur
• Meistararéttindi í rafiðn eða iðnfræðipróf
• Reynsla af verkstjórn
• Þekking á rafdreifikerfum og háspennutengingum

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari 
upplýsingar um starfið er að finna. Frekari aðstoð veitir Ásdís Eir 
Símonardóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

Ertu rafvirki og 
samskiptalipur stjórnandi? 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Í starfinu felst m.a. að annast heilsufarsmælingar, 
sala og ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- og hjúkrunar- 
vörum og umsjón með lager hjúkrunarvara, auk almennra 
afgreiðslustarfa.

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8:00–16:00 / 9:00–17:00 
Föstudaga frá kl. 8:00–15:00 / 9:00–17:00

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Sólmundsdóttir, 
lyfsali Lyfju Lágmúla, í síma 533 2300 / netfang: anna@lyfja.is.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst nk. Hægt er að sækja um starfið á vefsíðunni lyfja.is / Störf í boði

www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Spennandi starf 
hjá Lyfju Lágmúla

Hjúkrunarfræðingur óskast

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum 
hjúkrunarfræðingi til starfa í hjúkrunarþjónustu 
Lyfju Lágmúla.



Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2017. 
Þú sækir um störfin á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn. 
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um störfin, hæfniskröfur og fylgigögn. 

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Markaðsfulltrúi – 
stafræn markaðssetning

Uppsetning og utanumhald á stafrænni markaðs-
setningu, mælingar og rannsóknir á árangri og 
almenn verkefni í markaðsdeild. 

 

Eftirlitsmaður í gæða- og 
öryggisdeild (Auditor Part 145 
and Part M)

Gæðaúttektir sem taka mið af reglugerðum, Part 
145 og Part M, í samræmi við úttektaráætlun, eftir- 
fylgni úttekta, virk þátttaka í þróun gæðadeildar 
og rannsóknum á gæða- og öryggismálum. 

Deildarstjóri innkaupa og 
kostnaðareftirlits á tæknisviði

Yfirumsjón með innkaupum og lagerhaldi, ábyrgð 
á sölu viðhalds og íhluta, umsjón með viðhalds- og 
varahlutasamningum og virk þátttaka í greiningu 
viðhaldskostnaðar. 

Sams�rfsfélagar      
   óskast

Við leitum að þremur lífsglöðum og hæfum einstaklingum, 
sem sjá ævintýri í hverju horni.



MótX 
leitar að starfs mönnum 

í byggingavinnu 
MótX óskar eftir því að ráða 
starfsmenn í byggingavinnu  

til starfa sem fyrst. 

Mikil vinna og 
 góður starfsandi.

Hægt er að senda inn umsókn á  
tölvupóstfangið motx@motx.is  
eða hafa samband við Guðmund  

í síma 861 2736

Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogur | sími 898 8872 | www.motx.is

Tígrisdýr óskast!
Viltu vinna í hressu og lifandi umhverfi? 

   
        Við erum að leita að hressum dugnaðarforkum til að vinna 

      í verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 

Þú þarft ekki að kunna dönsku þó að við séum dönsk 
hönnunarkeðja, en við viljum að þú gleðjir viðskiptavinina, 

komir stundum á óvart, sért snyrtileg/ur, glaðleg/ur 
og með ríka þjónustulund.

Í boði er fullt starf og hlutastörf. Reynsla af afgreiðslustörfum 
er alltaf kostur og best að að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasömum er bent á að senda inn umsókn og ferilskrá 
á netfangið atvinna.is@flyingtiger.com

      í verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 

hönnunarkeðja, en við viljum að þú gleðjir viðskiptavinina, 

Í boði er fullt starf og hlutastörf. Reynsla af afgreiðslustörfum 

Áhugasömum er bent á að senda inn umsókn og ferilskrá 

Við
leitaað
þér!

erum

að þér!þér!

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.



Application period ends August 25th, 2017. Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
•   Analyze and document business processes with  focus on ensuring an optimal

    end-to-end process

•   Lead and facilitate process redesign workshops

•   Facilitate requirements gathering from all relevant stakeholders responsible for

    managing and operating business processes

•   Monitor, measure and analyze process performance as input into determining

    opportunities for change

•   Propose process changes that optimize the end-to end business process for Össur

•   Apply process and project management methodologies to all change

RESPONSIBILITIES
•   Maintain M&A pipeline, screen industry, and identify potential targets with the help of

    management and external advisors

•   Provide analytic support in planning strategic growth initiatives, and create

     market intelligence

•   Responsible for business and financial analysis of strategic investment opportunities

•   Build financial and operating models, including discounted cash flow and return analysis

•   Coordinate due diligence processes with external consultants and internal colleagues

•   Contribute to post-acquisition integration planning

•   Assist in developing and managing the M&A process

RESPONSIBILITIES
•   Technical oversight of Össur quality systems

•   Formulation of technical policy and guidance for quality systems

•   Analysis and design of new projects in cooperation with stakeholders

•   Management of implementation, development, and service suppliers

•   Participation in maintenance and development of existing solutions

QUALIFICATIONS & SKILLS
•   Relevant higher education / experience

•   Experience and interest in quality issues and processes

•   Experience in the implementation and operation of quality systems

•   Experience in software engineering and integration desirable

•   Strong initiative and ability to work independently

•   Highly proficient in spoken and written English

•   Strong communication and team working skills

RESPONSIBILITIES
•   Program Management

•   Project Management

•   Program/project scoping

•   Program/project planning

•   Budgeting and forecasting

•   Program/project governance

•   Program/project execution 

•   Stakeholder management & reporting

•   Risk analysis & mitigation management

•   Collection of all program/project documentation

•   Staff management

•   Maintenance of best practices & toolkits

QUALIFICATIONS & SKILLS
•   University education

•   Minimum of 5 years relevant experience 

•   Strong analytical, consultative and problem solving  capabilities

•   Experience in business case creation desirable

•   Project management skills, flexibility and ability to work independently

•   Leadership skills

•   Experience in stakeholder management

•   Excellent oral and written communication skills

•   Highly proficient in spoken and written English

QUALIFICATIONS & SKILLS
•   University degree in Business Administration or Finance

•   5 years relevant experience

•   Corporate finance experience, valuation and valuation models

•   Expertise in business case creation

•   Sales & marketing experience desired

•   Strong analytical, consultative, and problem solving capabilities

•   Project management skills, and ability to work independently

•   Excellent oral and written communication skills

•   Advanced Excel and PowerPoint skills for financial modeling and presentation

    of business cases

•   Good interpersonal and relationship building skills

•   Highly proficient in spoken and written English

QUALIFICATIONS & SKILLS
•   University education

•   Minimum of 5 years relevant experience 

•   PMI or IPMA (C or B level) certification desirable

•   Strong analytical, consultative and problem solving capabilities

•   Project management skills, flexibility and ability to work independently

•   Leadership skills

•   Experience in stakeholder management

•   Experience in business case creation desirable

•   Excellent oral and written communication skills

•   Highly proficient in spoken and written English

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 2800 employees in over 20 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

PROCESS ANALYST IN GLOBAL 
PROCESS DEVELOPMENT

PROJECT MANAGER
CORPORATE DEVELOPMENT

SPECIALIST IN
QUALITY SYSTEMS

PROGRAM/PROJECT MANAGER 
IN GLOBAL PROGRAM
MANAGEMENT OFFICE

The Process Analyst will identify, assess and propose process changes across an 

end-to-end business process. The Global Process Development team is responsible 

for providing a neutral and independent view of process performance based on 

qualitative and quantitative information.

The Project Manager takes part in assessing, and executing M&A projects and stra-

tegic partnerships. The project manager will work closely with senior management 

and external advisors to develop business cases for strategic opportunities.

We are looking for an expert to manage the technical roadmap of our quality

systems, to be implemented in over 20 Össur locations worldwide. You will be build-

ing and implementing a new quality system, and adapting existing systems in the 

company in accordance with the Össur Quality and Information Technology Policy.

We are looking for an highly ambitious and independent individual to join our team 

as Program/Project Manager. The Global Program Management Office is responsi-

ble for end to end management of global and cross-functional strategic programs 

and projects.



STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum

 Greina bilanir

 Þjónusta bifreiðar

BIFVÉLAVIRKI FYRIR VOLVO

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun

 Gilt bílpróf

 Stundvísi

 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð

 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. ágúst næstkomandi.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði 
Volvo að Bíldshöfða 6 í Reykjavík

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. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Thrifty bílaleiga býður langtímaleigu og styttri leigur og MAX1 hraðþjónusta og NOKIAN 
dekk eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar. Saman mynda þessir þjónustuþættir mikilvæga 
heild og snerpu í allri þjónustuveitingu.

Störf í apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni/afgreiðslufólk,  

reynsla af apóteksstörfum er kostur.

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst og umsóknir   
má senda á póstfangið lyfjaval@lyfjaval.is 

Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið: 
• Færsla bókhalds, reikninga- 

gerð og launavinnsla.
• Almennar afstemmingar á 

bókhaldi.
• Skil á skýrslum, skilagreinum 

og öðrum gögnum til skatta- og öðrum gögnum til skatta- 
yfirvalda.

• Önnur störf tengd skrifstofu- • Önnur störf tengd skrifstofu- 
haldi.

Menntunar- og hæfniskröfur:Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð reynsla og þekking á 

bókhaldi.
• Góð kunnátta á bókhald- 

sforritum er kostur.
• Góð færni í Excel og almenn 

tölvufærni.
• Nákvæm og öguð vinnu-

brögð.
• Rík hæfni í mannlegum 

samskiptum.

BÓKARI ÓSKAST 
Enor ehf. er framsækið endurskoðunarfyrirtæki sem veitir þjónusEnor ehf. er framsækið endurskoðunarfyrirtæki sem veitir þjónustu 
á sviði endurskoðunar, reikningshalds og skattamála. Við erum að á sviði endurskoðunar, reikningshalds og skattamála. Við erum að 
leita eftir öflugum og skipulögðum einstaklingi til til starfa leita eftir öflugum og skipulögðum einstaklingi til til starfa á skrif- 
stofu félagsins í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2017Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2017 og skal umsóknum ásamt 
ferilskrá skilað í tölvupósti á netfangið bjorn@enor.is. Frekari ferilskrá skilað í tölvupósti á netfangið bjorn@enor.is. Frekari 
upplýsingar veitir Björn Óli Guðmundsson, forstöðumaður Enor á upplýsingar veitir Björn Óli Guðmundsson, forstöðumaður Enor á 
höfuðborgarsvæðinu. Öllum umsóknum verður svarað og verða þær höfuðborgarsvæðinu. Öllum umsóknum verður svarað og verða þær 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Viðskiptaþróunarstjóri mun starfa á markaðs- og viðskiptaþróunarsviði 
sem leiðir markaðsstarf Landsvirkjunar á alþjóðavettvangi. Helstu 
verkefni snúa að viðskiptaþróun og nýsköpun í fjölbreyttum iðngreinum, 
til að mynda gagnavers- og orkuiðnaði og við fjölnýtingu jarðvarma. 
Starfið felur í sér þróun og greiningu nýrra viðskiptatækifæra og öflun 
nýrra viðskiptavina. Viðkomandi mun einnig taka þátt í viðburðum 
erlendis og á Íslandi fyrir hönd Landsvirkjunar.

• Reynsla af krefjandi starfi í alþjóðlegu umhverfi

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og kunnátta í ensku og íslensku

• Skipulagshæfileikar og áræðni í krefjandi umhverfi

• Geta til að koma frá sér efni með sannfærandi hætti í ræðu og riti

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði og/eða öðrum  
raungreinum sem nýtast í starfi

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2017.

Við leitum að drífandi 
einstaklingi í starf 
viðskiptaþróunarstjóra
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Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir
22. ágúst í netfangið22. ágúst í netfangið22. ágúst
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið
fram hvaða starf
sótt er um.sótt er um.

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla 
þjónustulund, góða samskiptahæfni og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir haldgóðri 
þekkingu á byggingavörum auk góðrar 
íslenskukunnáttu.

Fagmannaverslun 
Kjalarvogi

vill ráða til starfa 
sölumann í lagnadeild
og fittings

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta 

við viðskiptavini

Fagmannaverslun 
Kjalarvogi

vill ráða til starfa 
sölumann í vinnuföt
og öryggisvörur

Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta 

við viðskiptavini

Fagmannaverslun 
Kjalarvogi

vill ráða til starfa 
handlaginn aðila til vinnu 
á plötusög í timbursölu 

Ábyrgðarsvið
• Sögun á timbri, 

borðplötuvinnsla, 
kantlímingar o.fl.

• Þjónusta og sala til 
viðskiptavina

Verslun Skútuvogi

vill ráða til starfa vill ráða til starfa 
kassagjaldkera í verslun kassagjaldkera í verslun 
Húsasmiðjunnar og Húsasmiðjunnar og 
Blómavals.

Um er að ræða fullt starf og Um er að ræða fullt starf og 
hlutastarf seinnipart dags.hlutastarf seinnipart dags.

Ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla 

viðskiptavina 
á kassa

• Uppgjör í lok vaktar• Uppgjör í lok vaktar
• Önnur almenn 

verslunarstörf

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Vegna aukinna umsvifa óskar Expectus Software eftir að ráða öflugan einstakling til liðs við sterkt þróunarteymi 
fyrirtækisins. Starfsmaðurinn mun gegna lykilhlutverki í greiningu, hönnun og forritun á þeim hugbúnaðarlausnum 
sem fyrirtækið ræður yfir. Leitað er að aðila sem hefur brennandi áhuga á tölvutækni og nýtingu hennar í 
kröfuhörðu umhverfi viðskiptavina. Expectus Software er dótturfyrirtæki Expectus.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem 
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að 
nýta þekkingu og upplýsingatækni til 
að auka hæfni, móta stefnu og koma 
áherslum í framkvæmd og skila þannig 
mælanlegum árangri.

Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki og 
samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016  
og 2017 í hópi millistórra fyrirtækja 
hjá VR og vottað sem Framúrskarandi 
fyrirtæki 2016 af Creditinfo. Starfsmenn 
eru stoltir af árangrinum sem er í 
samræmi við þá framtíðarsýn sem 
Expectus setti sér í upphafi, að vera 
fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja.
www.expectus.is.

HELSTU VERKEFNI:

• Greining á þörfum viðskiptavina
• Hönnun á lausnum fyrirtækisins
• Forritun í .NET umhverfinu, á bak- og framenda
• Þátttaka í Agile þróunarteymi
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á .NET umhverfinu er kostur
• Reynsla og þekking á Microsoft SQL Server er kostur
• Reynsla á Agile þróunaraðferðum er æskileg
• Frumkvæði í starfi og þörf til að læra nýja hluti
• Mjög góð samskiptafærni

Hugbúnaðarlausnir Expectus Software; exMon og exTables eru í notkun hjá mörgum af leiðandi fyrirtækjum á Íslandi. Lausnirnar 
gera fyrirtækjum kleift að ná tökum á gögnum og viðskiptaferlum sínum og komið þannig í veg fyrir að fyrirtækin verði af tekjum. 
Dæmi um fyrirtæki í viðskiptum við Expectus Software eru: Alvogen, Síminn, WOW air, Ölgerðin og Össur.
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 HJÚKRUNARHEIMILI          

Staða aðstoðardeildarstjóra
Aðstoðardeildarstjóri óskast á 4. hæð á Skjóli
Deildin er 29 manna almenn hjúkrunardeild sem sér  
einnig um Laugaskjól, sem er sambýli einstaklinga  

með minnisskerðingu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri, starfsmannamálum og  
  mönnun deilda í fjarvervu deildarstjóra 
• Vinnur í samráði við deildarstjóra að framþróun  
   og skipulagningu hjúkrunar.
• Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum

Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg 
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Starfshlutfall 80 - 100%
Umsóknir þurfa að berast fyrir 23. ágúst nk.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is 
Umsóknir má einnig senda rafrænt á heimasíðu Skjóls, 
www.skjol.is/umsóknir

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
Sími 522 5600

 

Reykjavík    Hafnar�örður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Laus störf hjá 
Hrafnistu í haust
Við leitum að starfsfólki til starfa á Hrafnistu í 
Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ og Reykjavík. 
Hrafnista er vinnustaður þar sem starfsfólki gefst 
tækifæri til að afla sér reynslu og þekkingar. 
Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ára.
Hlutastörf í boði eða fullt starf.

Hæfniskröfur: 
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi 
• Jákvæðni og metnaður í starfi 
• Góð íslenskukunnátta 

Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu 
Hrafnistu, www.hrafnista.is og á heimasíðu Fast 
Ráðninga, www.fastradningar.is. 

Umsjón með störfum hefur Lind hjá Fast 
Ráðningum, í tölvupósti lind@fastradningar.is  
og í síma 552-1606

HRAFNISTA REYKJAVÍK, HAFNARFIRÐI, KÓPAVOGI, GARÐABÆ    

www.skra.is
www.island.is

Starf mannauðsstjóra hjá Þjóðskrá Íslands er laust til umsóknar. 
Starfið er í Reykjavík.

Þjóðskrá Íslands leitar að öflugum 
mannauðsstjóra

Helstu verkefni:
• Stefnumótun, þróun og framkvæmd mannauðsmála
• Mat á mannaflaþörf, skipulag og umsjón með ráðningum
• Móttaka nýliða og umsjón með þjálfun þeirra
• Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjarasamninga, 

réttindamál og aðbúnaður
• Umsjón og undirbúningur starfsmannasamtala
• Umsjón með sí- og endurmenntun

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði stjórnunar og mannauðsmála
• Þekking og reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra gagna
• Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og gerð 

verkferla
• Þekking á sviði stjórnsýslu- og vinnuréttar
• Þekking á sviði straumlínustjórnunar æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla 

upplýsingum í rituðu og töluðu máli

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.skra.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsóknir@skra.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, 
varðveita og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir. Þjóðskrá Íslands rækir hlutverk sitt með því að vera miðpunktur rafrænna lausna, halda 
grunnskrár, reka rafrænar þjónustugáttir og meta fasteignir. Við gefum út skilríki og vottorð byggð á traustum grunni.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 öflugir starfsmenn á tveimur starfsstöðvum, í Reykjavík og á Akureyri. Þjóðskrá Íslands er ein fjögurra ríkisstofnana sem 
tekur þátt í tilraunaverkefni velferðarráðuneytisins og BSRB um styttingu vinnuvikunnar og varir verkefnið til 30. apríl 2018. Markmið er að jafnlaunavottun 
verði náð fyrir árslok 2018.

Gildi Þjóðskrár Íslands eru: Virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

KFUM og KFUK (Kristilegt félag ungra 
manna og kvenna) er æskulýðshreyfing sem 
hefur að markmiði að stuðla að heilbrigði 
mannsins til líkama, sálar og anda.  
Aðferðafræðin er aðferð Jesú Krists:  
Að mæta hverri manneskju af umhyggju, 
kærleika og virðingu. www.kfum.is

Við leitum að drífandi einstaklingi með brennandi áhuga og reynslu 
af kristilegu æskulýðsstarfi. Viðkomandi þarf að hafa metnað fyrir 
starfinu, vera hugmyndaríkur og geta starfað sjálfstætt. Farið er 
fram á þekkingu, reynslu og vilja til að miðla kristilegum boðskap. 
Menntun sem nýtist í starfi er æskileg. Jákvæðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum eru mikilvægir eiginleikar. Viðkomandi 
mun tilheyra öflugri liðsheild þjónustumiðstöðvar KFUM og KFUK 
á Íslandi.

Æskulýðsfulltrúi
Við leitum að einstaklingi í 50-70% starf æskulýðsfulltrúa, 
með áherslu á öflugt starf félagsins á Suðurnesjum.  
Í starfinu felst m.a.
•  Samskipti, samstarf og stuðningur við sjálfboðaliða.
•  Þátttaka á æskulýðsfundum, viðburðum og verkefnum 
 á vettvangi starfsins.
•  Framþróun starfsins á Suðurnesjum.
•  Teymisvinna með öðrum æskulýðsfulltrúum.
•  Samskipti og samstarf við presta og annað starfsfólk sókna 

Þjóðkirkjunnar sem félagið á í samstarfi við á svæðinu.

Vinnutími er sveigjanlegur og þarf að taka mið af viðburðum og starfi 
æskulýðsdeilda. Í boði eru lifandi og skemmtileg störf með öflugu 
hugsjónarfólki. 

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst. Umsóknir berist Tómasi Torfasyni, 
framkvæmdastjóra félagsins, á netangið tomas@kfum.is, en hann 
veitir jafnframt nánari upplýsingar.



Viltu vinna hluta úr degi?
OKKUR VANTAR REYNSLUMIKIÐ  

FÓLK Á ÖLLUM ALDRI

KÓPAVOGUR - REYKJAVÍK - AKUREYRI  
SELFOSS - SUÐURNES - REYÐARFJÖRÐUR

Við leitum að konum og körlum sem vilja vinna hluta úr degi, virka daga og/eða um helgar.  
Um er að ræða �ölbreytt störf í öllum deildum verslana okkar.

Í boði eru mjög sveig janlegur vinnutími sem hentar þínum þörfum. 

Fyllt er út almenn umsókn á www.byko.is – Þjónustuver BYKO veitir allar frekari  
upplýsingar á netfanginu byko@byko.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 28. ágúst 2017.

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Sinnir daglegum rekstri, eftirliti og viðhaldi í virkjunum og spennustöðvum

• Hefur eftirlit með að öryggiskröfum sé framfylgt á vettvangi

• Gætir rekstraröryggis og hagkvæmni í rekstri virkjana

• Stýrir rofum og tengslum við Landsnet í rofaaðgerðum

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Sveinspróf í rafvirkjun/rafeindavirkjun

• Framhaldsnám í iðnfræði eða meistararéttindi æskileg

• A.m.k 3. ára reynsla af almennri rafvirkjun

• Reynsla af smáspennurafvirkjun æskileg

• Reynsla af háspennurafvirkjun æskileg

Virkjanarekstur ON óskar eftir jákvæðum og áhugasömum fagmanni til að sinna rekstri, eftirliti og viðhaldi í virkjunum ON í samvinnu við 

aðra fagmenn virkjananna.

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Við leitum að rafvirkja – ertu ON?

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfi ð.

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum 

á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur, starf@on.is.onardóttir, manna



Félagsráðgjafi eða sálfræðingur 
óskast til starfa hjá félagsþjónustu 

Borgarbyggðar

Félagsþjónusta Borgarbyggðar leitar að félagsráðgjafa eða  
sálfræðingi til starfa. Um er að ræða 100% starf. 

Verkefni viðkomandi verða skipulögð eftir því hvort félags-
ráðgjafi eða sálfræðingur verður ráðinn í starfið en meðal 
verkefna er að annast greiningu og meðferð barnaverndar- 
mála, þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun, félagsleg 
ráðgjöf og fjárhagsaðstoð, þátttaka í þverfaglegri teymis- 
vinnu og forvarnarstarf og fræðsla.

Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða sálfræðingur
• Reynsla á sviði barnaverndar æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi  
stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Samkvæmt starfsmannastefnu Borgarbyggðar er lögð  
áhersla á starfsþróun og sveigjanlegan vinnutíma og eru 
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist til borgarbyggd@borgarbyggd.is 
fyrir 23. ágúst 2017.

Frekari upplýsingar um starfið veita : 
Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 433 7100, 
netfang: vildis@borgarbyggd.is og  
Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 
840 1522, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is 

Fáist ekki félagsráðgjafi eða sálfræðingur til starfa kemur til 
greina að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem 
nýtist í starfi.

Hefur þú áhuga á að starfa  
í dagþjálfun sem hefur virðingu,  
virkni og vellíðan að leiðarljósi?

Hlíðabær óskar eftir að ráða starfsmann í 80-100% starf frá og með 
1. september. Ýmis menntun og hæfileikar geta nýst í þessu starfi, 
sem gerir kröfur til frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Hlíðabær er staðsettur á Flókagötu 53 og er með 22 dagþjálfunar-
pláss fyrir fólk með heilabilun. Opið er virka daga frá kl 8:00-16:00. 
Hlíðabær býður upp á fjölbreytt og gefandi starfsumhverfi þar sem 
að lögð er áhersla á að skapa heimilislegt og öruggt umhverfi. 
Boðið er upp á hjúkrunar- og læknisþjónustu ásamt markvissri 
dagskrá sem miðar að sérstökum þörfum hvers og eins. Fastir liðir 
í dagskrá eru t.d.: líkamrækt, sund, útivera, vinnustofa, leikir, lestur, 
tónlist, söngur og ferðalög.  Starfsmenn skipuleggja dagskrá, stýra 
hópastarfi og styðja við aðstandendur. 

Reynsla og hæfni: 
• menntun á heilbrigðis-, félags- eða tómstundasviði er kostur
• reynsla af félagsstarfi eða hópastarfi
• frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Ráðning frá 1.9.2017 eða eftir samkomulagi. Umsókn og ferilskrá 
sendist til Hlíðabæjar, Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur,  
Flókagötu 53, 105 Reykjavík eða thorunn.mulabaer@internet.is

Umsóknarfrestur er til 17.8.2017

Nánari upplýsingar veita:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður og
Hjördís Halldóra Sigurðardóttir, deildarstjóri,  
hlidabaerhjordis@simnet.is, s. 562-1722

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR – ITS Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI 
ÓSKAR EFTIR MÁLARA TIL STARFA
Við leitum að öflugum málara til starfa í stærsta flugskýli landsins. Um er að ræða spennandi og krefjandi  
starf í tæknivæddu og alþjóðlegu starfsumhverfi, þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru  
höfð að leiðarljósi. 

STARFSSVIÐ:
■■ Almenn málningarvinna á íhlutum flugvéla  
sem framkvæmd er á málningarverkstæði.

■■ Málningarvinna í viðhaldsverkefnum  
flugvéla í skýli. 
 
 

HÆFNISKRÖFUR:
■■ Hafa lokið prófi frá viðurkenndum skóla  
í málaraiðn.

■■ Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, 
frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

■■ Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg. 
■■ Áhugi á að ná árangri í starfi og metnaður  
til að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Nánari upplýsingar veitir:  
Sigurður Á. Einarsson I sigurdurae@its.is

+  Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast útfylltar á vef 
Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar 
en 20. ágúst 2017. 
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FAGLÆRÐUR MÁLARI

Við óskum eftir að ráða 
starfsmenn í Vínbúðir 
á höfuðborgarsvæðinu

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

Helstu verkefni og ábyrgð
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
· Umhirða búðar

Hæfnikröfur
· Reynsla af verslunarstörfum er kostur
· Jákvæðni og rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst.
Umsækjandi skal hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

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 leitum að jákvæðum, glaðlyndum og þjónustuliprum einstaklingum 
sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.



Viltu starfa sem ka�barþjónn á 
ka�húsum Ka�társ í Reykjavík í haust 
og vetur? Við getum bætt við okkur fólki 
í fullt starf á ka�hús okkar í Reykjavík.

Við leitum að brosmildum og kraftmiklum 
einstaklingum sem hafa áhuga á sölu og 
þjónustu og brennandi ástríðu fyrir ka�. 
Starfsmenn munu fá starfsþjálfun og 
kennslu í fagi ka�barþjónsins.

Þú getur fyllt út umsókn á ráðningar- 
vef Ka�társ eða sent ferilskrá á                   
lilja@ka�tar.is. Umsóknarfrestur er til 
20.ágúst nk. Nánari upplýsingar veitir 
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.

Do you love co�ee? Ka�tár is looking 
for enthusiastic co�ee lovers to work full 
time at Ka�tár´s locations in Reykjavík. 

We are looking for powerhouse individ-
uals with a happy disposition who have 
a passion for co�ee and excellent cus-
tomer service. Barista training is not re-
quired but experience from a similar job 
is preferred. Ka�tár o�ers barista train-
ing for all café employees. Fluent English 
is required and basic skills in Icelandic.

Please send a résumé to lilja@ka�tar.is 
before the 20th of august.For more in-
formation contact Lilja, 420-2722.

Elskar þú kaffi?

Barista positions available
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Hæfniskröfur:

Faglærður bifvélavirki

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 23. ágúst 2017

Bifvélavirki 
óskast
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Framkvæmdastjóri lækninga
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra 
lækninga. Leitað er eftir kraftmiklum, metnaðarfullum og farsælum stjórnanda. 
Framkvæmdastjóri lækninga  situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins og heyrir undir forstjóra. Starfshlutfall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára. 

Umsóknarfrestur er til og með 04.09. 2017.

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita 
íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, samfellda 
og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast 
á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og 
heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og  
skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun
í starfsemi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því 
hafa verið gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar 
sem miða að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og bæta vinnuumhverfi starfsmanna. 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfseminni, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.
Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.  

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins samanstendur  
af 15 heilsugæslustöðvum í  Reykjavík, Seltjarnarnesi, 
Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, 
Heimahjúkrun HH, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild 
sóttvarna og hælisleitenda, Geðheilsu eftirfylgd/ 
iðjuþjálfun, Geðheilsustöð Breiðholts ásamt miðlægri 
skrifstofu. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa 
rúmlega 600 manns.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
 Stefnumótun og þróun, m.a. á sviði árangurs, gæða, 
aðgengis og öryggis í þjónustu

 Leiðtogi við framkvæmd stefnu Heilsugæslu 
 höfuðborgarsvæðisins
 Innleiðing nýjunga og breytinga, s.s. teymisvinnu og 
straumlínustjórnunar
 Fagleg samhæfing og eftirlit á sviði lækninga
 Samhæfing, mælingar og mat á starfsemi 
 Gerð og efling klínískra leiðbeininga
 Gæðaeftirlit

Hæfnikröfur
 Læknir með sérfræðileyfi í heimilislækningum
 Viðbótarnám í stjórnun æskilegt
 Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun í 

 heilsugæslu og/eða annarri heilbrigðisþjónustu 
 Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi

 Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
 Frumkvæði og áræðni 
 Vilji til að helga sig sýn og gildum heilsugæslunnar 

Nánari upplýsingar
 Starfshlutfall er 100 % og verður ráðið í starfið til 5 ára 
frá og með 1. október n.k. eða eftir nánara samkomulagi 

 Upplýsingar veitir Svava Kr. Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri, 
netfang svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is  
sími 585-1317

 Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar hjá Embætti 
landlæknis

 Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum 

 Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuð- 
borgarsvæðisins við ráðningar í laus störf 

 Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélags Íslands.  

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. 
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. 

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,  
Álfabakka 16, 109, Reykjavík. 

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast á vef Embættis 
landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni. 

Sækja skal um starfið rafrænt á heimasíðu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir „laus störf“ eða á  
Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

 

Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	innan	
  fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan 
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	
 	 Sinnir	klínísku	starfi
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á 
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra 
  leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi 
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í 
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra og  
  lærimeistara

Hæfnikröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði	
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar
  Ásmundur Jónasson, s. 520-1800,  
  asmundur.jonasson@heilsugaeslan.is 
  Þórunn Ólafsdóttir, s. 585-1300,  
  thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir því sem þörf er á. Flóknari vandamál, þörf fyrir 
fjölbreyttari úrræði og skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar 
á nýja nálgun í starfsemi heilsugæslustöðva.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 
flóknum	vandamálum	með	fjölbreyttum	úrræðum.

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

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 til og með 26. júní 2017.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg 
náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar 
um menntun, fyrri störf og reynslu.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	byggist	á	viðtölum	við	umsækjendur	og	á	innsendum	
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus 
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
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Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.
Verkfræðingur / tæknifræðingur / iðnfræðingur

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing, 
tæknifræðing eða iðnfræðing í tæknideild félagsins  í Reykjavík.

Starfið felst í hönnun lagna, búnaðar og stýringa, gerð verk-
lýsinga og kostnaðaráætlana, ásamt umsjón og eftirliti með 
verkum. Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn þjónustudeildar 
varðandi uppsetningar og viðhald búnaðar.

Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum einstaklingi með 
reynslu á ofangreindu sviði og getur starfað sjálfstætt. Um er 
að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum jafnt til 
boða.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður.
Árni Ingimundarson s.5509940 / 8923529

Umsóknir berist í tölvupósti til arni@odr.is
eða á skrifstofu að Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Laus störf skólaárið  
2017-2018

- Umsjónarkennari í 5.bekk
- Skólaliðar – hlutastarf á skólatíma
- Skólaliði með ræstingu, 50% starf eftir 
   skólatíma
- Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeinendur 

Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla  
(varmarskoli.is) auk þess veita Þórhildur Elfarsdóttir og 
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýrur upplýsingar  
í síma 525 0700. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thorhildur(hjá)varmarskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. 

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt 

með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Strætó bs. óskar estir kátu og áreiðanlegu 
fólki til starfa við akstur strætisvagna innan 
höfuðborgarsvæðisins. 

Við hvetjum jafnt konur sem
karla til þess að sækja um.

Um vaktavinnu er að ræða í 100% og 37,5% starfs-
hlutfalli. Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2017. 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• D-ökuréttindi 
• Hreint sakavottorð 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund 
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Íslenskukunnátta 

Umsóknir skulu sendar í gegnum 
radningar.straeto.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heila-, tauga- og bækl. Reykjavík 201708/1286
Lögfræðingur Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201708/1285
Matreiðslumaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201708/1284
Matartæknir Landspítali, eldhús Reykjavík 201708/1283
Starfsmaður í ráðgjafadeild Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201708/1282
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201708/1281
Aðstoð við nemanda Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201708/1280
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201708/1279
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201708/1278
Umsjón með friðlandi Umhverfisstofnun Ísafj./Vestfirðir 201708/1277
Lögfræðingur Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201708/1276
Framkvæmdastjóri lækninga Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201708/1275
Hreyfistjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201708/1274
Mannauðsstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201708/1273
Forstöðumaður rekstrardeildar Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201708/1272
Sérfræðilæknir Landspítali, svefnrannsóknadeild Reykjavík 201708/1271
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201708/1270
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201708/1269
Lífeindafræðingur Landspítali Reykjavík 201708/1268
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201708/1267
Hjúkrunarfræðingur, skólahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Súðavík 201708/1266
Hjúkrunarfræðingur, skólahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Bolungarvík 201708/1265
Hjúkrunarfræðingur, skólahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201708/1264
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Hvolsvöllur 201708/1263
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201708/1262
Skrifstofumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201708/1261
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngudeild Kleppi Reykjavík 201708/1260
Starfsmenn við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201708/1259
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201708/1258
Sjúkraliði Landspítali, Landakot Reykjavík 201708/1257
Hjúkrunarfræðingur, hlutastarf Landspítali, Landakot Reykjavík 201708/1256
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Landakot Reykjavík 201708/1255
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201708/1254
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðaöldrunarlækningad. Reykjavík 201708/1253
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201708/1252

www.teogkaffi.is

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á KAFFI OG TE? 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki  til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsunum okkar.  
Við leitum að einstaklingi sem hefur reynslu 

af þjónustustörfum og brennandi áhuga 
á öllu sem viðkemur kaffi og te. 

Aldurstakmark er 18 ára.
Um framtíðarstarf er að ræða 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is  
fyrir 1. september 2017

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

Te & Kaffi er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað árið 1984. 
Landsmenn þekkja Te & Kaffi af því frábæra kaffi og tei sem 

fyrirtækið hefur boðið upp á alla tíð.  Í grunninn er kjarnastarfsemi 
fyrirtækisins framleiðsla á kaffi, í fullkomnustu kaffibrennslu 

landsins, og rekstur kaffihúsa sem eru tólf talsins.

Í DAGVINNU OG HLUTASTARF

Framkvæmdastjóri
BANDALAG ÍSLENSKRA SKÁTA LEITAR AÐ 
FRAMKVÆMDASTJÓRA Í FULLT STARF
Framkvæmdastjóri vinnur að uppbyggingu skátastarfs í landinu. Hann sér um daglegan 
rekstur Skátamiðstöðvarinnar og samræmir störf dótturfyrirtækja BÍS. Hann framfylgir 
stefnumótun skátahrey�ngarinnar um að auka fagmennsku og gæði í skátastar�, sér 
um að e a þjónustu við skátafélög, annast samskipti við hagsmunaaðila og er málsvari 
hrey�ngarinnar út á við.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið:
• Framfylgja stefnumótun í samvinnu við stjórn.
• Fjármálastýring, samninga- og áætlanagerð og eftirlit.
• Daglegur rekstur.
• Markaðs- og kynningarmál.
• Starfsmannahald og gæðastjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í star�.
• Stjórnunarreynsla.
• Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun.
• Sjálfstæð vinnubrögð, góð samskiptafærni og frumkvæði.
• Reynsla af skátastar� og/eða félags-/sjálfboðastar�.
• Reynsla af alþjóðastar� og góð tungumálakunnátta æskileg.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk. 
Umsóknum skal skilað til Mörtu Magnúsdóttur, skátahöfðingja Íslands, á netfangið marta@skatar.is

Ertu að leita 
að ævintýri?
Skátahreyfingin er alþjóðleg 
uppeldis- og friðarhreyfing.

Markmið hennar er að leggja 
sem mest af mörkum við  
uppeldi ungs fólks til þess að 
skapa betri heim. 

Skátahreyfingin er vettvangur 
fyrir þá sem vilja láta gott af 
sér leiða.

Skólaliðar óskast nú þegar  
í Fjölbrautaskólann í Garðabæ. 

Skólaliðar gegna fjölbreyttu starfi og eru í samstarfi við 
aðra starfsmenn og nemendur. Starfið felst m.a. í  að halda 
skólanum hreinum. Vinnutími eftir samkomulagi. 

Upplýsingar fást í síma 520 1600 og í netföngunum  
kristinn@fg.is og elisabets@fg.is. 

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. 



F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T A F L U G V E R N D 

V E R K E F N A S T J Ó R I   
R A F M A G N S K E R F A 

B I F V É L A V I R K I /  
V É L V I R K I 

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  U M H V E R F I S D E I L D 

R E K S T R A R F U L L T R Ú I 
Á  R E K S T R A R S V I Ð I

F L U G V A L L A R -   
S T A R F S M E N N 

Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á Keflavíkurvelli og umsjón og e�irlit með 
þjónustuborðum. E�irlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni í 
samráði við vaktstjóra. Unnið er á dag- og næturvöktum. Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 18 ára
•  Góð kunná�a í ensku og íslensku, bæði í rituðu og mæltu máli.  
    Þriðja tungumál er kostur. 
 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni felast m.a. í vopna- og öryggisleit á Keflavíkurflugvelli. E�irlit í 
flugstöð og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli. Óskað er e�ir starfsfólki bæði í 
heilsdagsstörf og hlutastörf, en um vaktavinnu er að ræða. Umsækjendur þurfa  
að geta só� og staðist undirbúningsnámskeið áður en þeir he�a störf. 

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 18 ár 
•  Hafa go� vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli
•  Hafa ré�a litaskynjun
•  Tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám er æskilegt
•  Góð þjónustulund

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni eru verkefnastýring rafverktaka. Gerð verk-, 
kostnaðar og framkvæmdaáætlana ásamt skýrslugerð, 
gagnasöfnun og úrvinnslu. Umsjón með verkbókhaldi fram-
kvæmda, samskipti við hönnuði og birgja, útboðslýsingar/
útboðsgerð og ú�ektir. Utanumhald teikninga, samskipti við 
yfirvöld og leyfisumsóknir ásamt innkaupum og samþykktum 
reikninga.

Hæfniskröfur
•  Rafmagnsverkfræðingur, rafmagnstæknifræðingur, 
    raffræðingur eða sambærileg menntun/reynsla sem 
    nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórn er nauðsynleg
•  Góð íslensku- og enskukunná�a bæði í töluðu 
    og rituðu máli 
•  Góð tölvukunná�a er skilyrði

Upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 27. ágúst

Helstu verkefni eru viðgerðir og viðhald á öllum tækjum 
og bifreiðum Keflavíkurflugvallar. Einnig nýsmíði í málmi, 
rennismíði, suðuvinna og viðgerðir á gömlu efni.  Við- 
komandi tekur þá� í snjóruðningi, ísingarvörnum og 
öðrum verkefnum flugvallaþjónustu e�ir þörfum.  

Hæfniskröfur
•  Meirapróf er skilyrði 
•  Vinnuvélapróf er kostur
•  Sveinspróf í bifvélavirkjun/ vélvirkjun er æskilegt
•  Starfsreynsla í faginu og reynsla af  rafmagns-, 
    glussa- og tölvukerfum í bílum og tækjum
•  Grunn-tölvukunná�a æskileg

Umsóknafrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni eru umhverfisvöktun,  gagnaöflun, framsetning gagna og e�irlit.  
Aðkoma að innleiðingu umhverfisstefnu Isavia á Keflavíkurflugvelli og umhverfis- 
stjórnunarkerfis, skýrslu- og kynningagerð. Sérfræðingur í umhverfisdeild Kefla-
víkurflugvallar heyrir beint undir deildarstjóra umhverfisdeildar og tekur þá� í 
framkvæmd og e�irliti með umhverfismálum og innleiðingu umhverfisstefnu. 

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni við gagnaöflun og framsetningu gagna 
•  Reynsla og þekking á umhverfismálum og málefnum sem starfinu tengjast  
•  Reynsla og þekking af vinnu við mat á umhverfisáhrifum og umhverfisstjórnunar- 
    kerfum er kostur
•  Þekking á umhverfi og rekstri flugvalla er kostur 
•  Góð tölvukunná�a og hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti 

Upplýsingar um starfið veitir Valur Klemensson, deildarstjóri umhverfisdeildar, 
valur.klemensson@isavia.is. 
 
Umsóknafrestur er til 27. ágúst

Helstu verkefni eru áætlanagerð, e�irfylgni og grein-
ing �árhagslegs rekstrar fyrirtækisins. Þá�taka í gerð 
gjaldskráa og þróun þeirra, umsjón og gerð samninga 
vegna útseldrar þjónustu. Verkefnastjórn og stuðningur 
í ýmsum úrbóta- og umbótaverkefnum í rekstri og ferla-
greiningu. Samskipti við notendur flugvallarins, skipu- 
lagning og umsýsla verkefna sem tengjast rekstri þeirra er 
jafnframt stór hluti starfsins ásamt ýmsum rekstarmálum.

Hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
•  Reynsla af rekstri er kostur 
•  Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
•  Góð íslensku og enskukunná�a í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar um starfið veitir Áslaug B. Guðjónsdó�ir, 
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, 
aslaug.gudjonsdo�ir@isavia.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 27. ágúst

STA R F S STÖ Ð :
K E F LAVÍKU RFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ATVINNA

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnar- svæði heims. Hjá Isavia og 
dó�urfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi allra 
þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

Helstu verkefni eru meðal annars e�irlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, 
e�irlit, viðhald á vélbúnaði og tækjum, björgunar- og slökkviþjónusta. Umsjón og fram-
kvæmd snjóruðnings og hálkuvarna, viðhald flugvallar og umhverfi hans, ýmis tækjavinna 
sem og önnur störf tengd rekstri  flugvallarins.

Hæfniskröfur
•  Aukin ökuré�indi
•  Stóra vinnuvélaprófið er kostur
•  Reynsla af slökkvistörfum er kostur
•  Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg
•  Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki eða önnur iðnmenntun) sem nýtist í starfi er kostur
•  Góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt grunn-tölvukunná�u

Umsækjendur þurfa að gangast undir læknisskoðun og þolpróf. 
Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna  
starfsins. Þeir sem ráðnir verða munu he�a störf í dagvinnu en fara síðar á  
vaktir e�ir atvikum.  
 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa starfað við verkfræðistörf hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim
tíma unnið að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 
2016.  Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun 
félagsins sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra�a og kunná�u 
starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

V I LT  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.  
 
Við leitum að metnaðarfullu og öflugu starfsfólki til að taka þá� í þeim öra vexti  
sem er framundan á Keflavíkurflugvelli.



F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T A F L U G V E R N D 

V E R K E F N A S T J Ó R I   
R A F M A G N S K E R F A 

B I F V É L A V I R K I /  
V É L V I R K I 

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  U M H V E R F I S D E I L D 

R E K S T R A R F U L L T R Ú I 
Á  R E K S T R A R S V I Ð I

F L U G V A L L A R -   
S T A R F S M E N N 

Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á Keflavíkurvelli og umsjón og e�irlit með 
þjónustuborðum. E�irlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni í 
samráði við vaktstjóra. Unnið er á dag- og næturvöktum. Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 18 ára
•  Góð kunná�a í ensku og íslensku, bæði í rituðu og mæltu máli.  
    Þriðja tungumál er kostur. 
 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni felast m.a. í vopna- og öryggisleit á Keflavíkurflugvelli. E�irlit í 
flugstöð og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli. Óskað er e�ir starfsfólki bæði í 
heilsdagsstörf og hlutastörf, en um vaktavinnu er að ræða. Umsækjendur þurfa  
að geta só� og staðist undirbúningsnámskeið áður en þeir he�a störf. 

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 18 ár 
•  Hafa go� vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli
•  Hafa ré�a litaskynjun
•  Tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám er æskilegt
•  Góð þjónustulund

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni eru verkefnastýring rafverktaka. Gerð verk-, 
kostnaðar og framkvæmdaáætlana ásamt skýrslugerð, 
gagnasöfnun og úrvinnslu. Umsjón með verkbókhaldi fram-
kvæmda, samskipti við hönnuði og birgja, útboðslýsingar/
útboðsgerð og ú�ektir. Utanumhald teikninga, samskipti við 
yfirvöld og leyfisumsóknir ásamt innkaupum og samþykktum 
reikninga.

Hæfniskröfur
•  Rafmagnsverkfræðingur, rafmagnstæknifræðingur, 
    raffræðingur eða sambærileg menntun/reynsla sem 
    nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórn er nauðsynleg
•  Góð íslensku- og enskukunná�a bæði í töluðu 
    og rituðu máli 
•  Góð tölvukunná�a er skilyrði

Upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 27. ágúst

Helstu verkefni eru viðgerðir og viðhald á öllum tækjum 
og bifreiðum Keflavíkurflugvallar. Einnig nýsmíði í málmi, 
rennismíði, suðuvinna og viðgerðir á gömlu efni.  Við- 
komandi tekur þá� í snjóruðningi, ísingarvörnum og 
öðrum verkefnum flugvallaþjónustu e�ir þörfum.  

Hæfniskröfur
•  Meirapróf er skilyrði 
•  Vinnuvélapróf er kostur
•  Sveinspróf í bifvélavirkjun/ vélvirkjun er æskilegt
•  Starfsreynsla í faginu og reynsla af  rafmagns-, 
    glussa- og tölvukerfum í bílum og tækjum
•  Grunn-tölvukunná�a æskileg

Umsóknafrestur er til 20. ágúst

Helstu verkefni eru umhverfisvöktun,  gagnaöflun, framsetning gagna og e�irlit.  
Aðkoma að innleiðingu umhverfisstefnu Isavia á Keflavíkurflugvelli og umhverfis- 
stjórnunarkerfis, skýrslu- og kynningagerð. Sérfræðingur í umhverfisdeild Kefla-
víkurflugvallar heyrir beint undir deildarstjóra umhverfisdeildar og tekur þá� í 
framkvæmd og e�irliti með umhverfismálum og innleiðingu umhverfisstefnu. 

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni við gagnaöflun og framsetningu gagna 
•  Reynsla og þekking á umhverfismálum og málefnum sem starfinu tengjast  
•  Reynsla og þekking af vinnu við mat á umhverfisáhrifum og umhverfisstjórnunar- 
    kerfum er kostur
•  Þekking á umhverfi og rekstri flugvalla er kostur 
•  Góð tölvukunná�a og hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti 

Upplýsingar um starfið veitir Valur Klemensson, deildarstjóri umhverfisdeildar, 
valur.klemensson@isavia.is. 
 
Umsóknafrestur er til 27. ágúst

Helstu verkefni eru áætlanagerð, e�irfylgni og grein-
ing �árhagslegs rekstrar fyrirtækisins. Þá�taka í gerð 
gjaldskráa og þróun þeirra, umsjón og gerð samninga 
vegna útseldrar þjónustu. Verkefnastjórn og stuðningur 
í ýmsum úrbóta- og umbótaverkefnum í rekstri og ferla-
greiningu. Samskipti við notendur flugvallarins, skipu- 
lagning og umsýsla verkefna sem tengjast rekstri þeirra er 
jafnframt stór hluti starfsins ásamt ýmsum rekstarmálum.

Hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
•  Reynsla af rekstri er kostur 
•  Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
•  Góð íslensku og enskukunná�a í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar um starfið veitir Áslaug B. Guðjónsdó�ir, 
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, 
aslaug.gudjonsdo�ir@isavia.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 27. ágúst

STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ATVINNA

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnar- svæði heims. Hjá Isavia og 
dó�urfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi allra 
þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

Helstu verkefni eru meðal annars e�irlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, 
e�irlit, viðhald á vélbúnaði og tækjum, björgunar- og slökkviþjónusta. Umsjón og fram-
kvæmd snjóruðnings og hálkuvarna, viðhald flugvallar og umhverfi hans, ýmis tækjavinna 
sem og önnur störf tengd rekstri  flugvallarins.

Hæfniskröfur
•  Aukin ökuré�indi
•  Stóra vinnuvélaprófið er kostur
•  Reynsla af slökkvistörfum er kostur
•  Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg
•  Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki eða önnur iðnmenntun) sem nýtist í starfi er kostur
•  Góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt grunn-tölvukunná�u

Umsækjendur þurfa að gangast undir læknisskoðun og þolpróf. 
Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna  
starfsins. Þeir sem ráðnir verða munu he�a störf í dagvinnu en fara síðar á  
vaktir e�ir atvikum.  
 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa starfað við verkfræðistörf hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim
tíma unnið að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 
2016.  Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun 
félagsins sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra�a og kunná�u 
starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

V I LT  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.  
 
Við leitum að metnaðarfullu og öflugu starfsfólki til að taka þá� í þeim öra vexti  
sem er framundan á Keflavíkurflugvelli.
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Komdu að kenna í Vallaskóla

Laus er til umsóknar 100% staða umsjónarkennara  
við Vallaskóla á Selfossi. 

Áhugasamir hafi samband við Þorvald H. Gunnarsson 
skólastjóra í síma 480 5800 eða á netfangið  
thorvaldur@vallaskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2017.

Viðamiklar upplýsingar um skólann er að finna á slóðinni  
www.vallaskoli.is. 

Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla 
er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja  braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. 
Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Starfið felur í sér smíði, samsetningu og uppsetningu á rafbúnaði auk þjónustu og viðhalds
á tækjabúnaði víða um heim. Áhersla er lögð á framúrskarandi þjónustulund og metnað í starfi. 

Hæfniskröfur: Sveinspróf í rafvirkjun

Starfið krefst mikilla hæfileika í mannlegum samskiptum og lausnamiðuðu hugarfari gagnvart 
hinum ýmsu verkefnum sem upp koma hjá viðskiptavinum okkar. Starfsmaðurinn þarf að vera 
bjartsýnn, úrræðagóður og vandaður ásamt því að ganga skipulega til verka.

Í boði er góð vinnuaðstaða og vinnuandi í lifandi starfsumhverfi. Upplýsingar um starfsemi 
fyrirtækisins er að finna á vefsíðu okkar, www.skaginn3x.com 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Alexander Árnason tomasa@skaginn3x.com

Umsóknarfrestur er til og með 21.ágúst.

Umsóknir sendist á job@skaginn3x.com.

Vegna aukinna verkefna innanlands og utan óskum við eftir að ráða rafvirkja til starfa.

Rafvirkjar óskast

Heilsuleikskólinn Kór, Kópavogi

Á Heilsuleikskólanum Kór er lögð áherslu á faglegt og 
metnaðarfullt starf með börnunum. Starfsmannahópurinn 
okkar einkennist af eldmóð, samvinnu og lausnaleit. 

Lausar stöður eru:

•	 Deildarstjóra	100%	starf	

•	 Leikskólakennara,	þroskaþjálfa	og/eða	uppeldis-
 menntuðum starfsmanni til að sinna stuðningi í  
	 100%	starf	eða	hlutastarf

•	 Leikskólakennara	og/eða	uppeldismenntuðum	
	 starfsmanni	í	100%	starf	eða	hlutastarf

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda heilsuleikskóli með 
um 120 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni og 
viðmiðum Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu 
á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdóms-
samfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  Skólinn fylgir 
sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla 
ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 2014 og Fjöreggs 
NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi tækifæri fyrir 
áhugasamt fólk í tengslum við þróunarverkefni o.fl.

Við	hvetjum	karla	jafnt	sem	konur	til	að	sækja	um!

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir  
skólastjóri,  á kor@skolar.is og/eða í síma 570-4940.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðunni okkar  
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólar Skóla ehf.  eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og Ungbarnaleikskólinn 
Ársól í Reykjavík.

Blikksmiður / Nemi
Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið 

eða starfsmann vanan málmsmíði.

Einnig óskum við eftir að ráða  nema til starfa.

Umsóknir sendist á  eyjolfur@blikkvik.is  
Öllum verður svarað.
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Starfssvið:
• Ábyrgð á rekstri mötuneytis, þar með talið 

innkaupum og vinnuskipulagi þeirra sem starfa í 
mötuneyti

• Auk þess að matreiða hádegismat, að jafnaði fyrir 
200 starfsmenn, hefur matreiðslumaður umsjón 
og eftirlit með morgun- og síðdegiskaffi 

> Matreiðslumaður
Samskip óska eftir matreiðslumanni í dagvinnu til að hafa umsjón með veitingasal fyrirtækisins. 
Um er að ræða afar fjölbreytt starf í fyrirmyndar starfsumhverfi.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni 
að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar 
þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að 
leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur 
mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg 
• Reynsla af matreiðslu og stjórnun eldhúss 

í fyrirtæki er æskileg
• Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð 
• Góð framkoma og rík þjónustulund 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri og er ennfremur lipur í mannlegum 
samskiptum. Vinnutími er frá kl. 8-16 alla virka daga.

Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 20.ágúst nk. og eru umsækjendur 
beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem tilgreinir hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur vegna starfsins.  

Nánari upplýsingar veitir Bára Mjöll Ágústsdóttir forstöðumaður Mannauðsdeildar, bara.mjoll.agustsdottir@samskip.com



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

Verkefnastjóri félagsauðs og frístunda í Miðgarði,  
þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness

Velferðarsvið

Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness auglýsir eftir verkefnastjóra félagsauðs og frístunda. Um er að ræða 
fullt starf.

Helstu verkefni og ábyrgð 
•  Umsjón og ráðgjöf varðandi félags- og frístundastarf í 

hverfunum og stuðla að eflingu þeirra. 
•  Stuðla að þátttöku íbúa í félags- og frístundastarfi sem og 

samfélagsverkefnum. 
•  Vinna að jákvæðri uppbyggingu félagsauðs í hverfunum.
•  Þátttaka í stefnumótun um félags- og frístundamál hver-

fanna og ábyrgð á að henni sé framfylgt
•  Þátttaka í framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar,  

umsjón með forvörnum í hverfunum og ábyrgð á að  
forvarnarstefnu sé framfylgt í hverfinu.

•  Starfar með hverfisráðum að ýmsum hverfatengdum 
verkefnum.

•  Byggja upp og leiða samstarf á milli stofnanna, félaga- 
samtaka og einstaklinga í hverfunum um ýmis hverfis- 
tengd verkefni

•  Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga, s.s. á heimasíðu 
Miðgarðs

•  Þatttaka í þverfaglegri vinnu
•  Umsjón með lýðræðisverkefnum. 

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun 

sem nýtist í starfi.
•  Haldgóð þekking og reynsla af samfélagsvinnu og 
  frístundastarfi. 
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Jákvætt viðmót og framúrskrandi samstarfshæfni
•  Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Sigurþórsdóttir í síma 411-1400 eða með því að senda fyrirspurn á ingibjorg.th.sigurthors-
dottir@reykjavik.is  

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 

Umsóknarfrestur er til 26.08.2017

Sjúkraþjálfari  
eða íþróttafræðingur

Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir sjúkraþjálfara eða íþrótta-
fræðingi til starfa í afleysingu sem fyrst og fram í apríl 2018 í 
70% starfshlutfalli.

Óskað er eftir einstaklingi sem hefur góða íslenskuþekk- 
ingu og löggild starfsréttindi.

Krafa er um sjálfstæði í vinnubrögðum og það er kostur að 
hafa reynslu af starfi með öldruðum.

Vinnutími er eftir samkomulagi.

Sóltún er lifandi og skemmtilegur vinnustaður með frábærum 
vinnuanda.

Allar frekari upplýsingar veitir Anna Heiða Gunnarsdóttir 
yfirsjúkraþjálfari í síma: 590-6122 eða á tölvupóstfangi: 
annah@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns   
www.soltun.is
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STARFSSVIÐ:

I Sér um tekjustýringu markaðar.

I Hefur yfirumsjón með birgðastýringu.

I Vinnur að tekjuvernd (e. revenue integrity).

I Greinir og túlkar sölu- og bókanaupplýsingar.

I  Þróar og leiðir aðgerðir á sviði verðlagningar og 
birgðastýringar til að hámarka tekjur.

I Leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólapróf í verk-, hag-, eða viðskipta-
fræði eða sambærilegum greinum.

I Framhaldsmenntun er æskileg.

I Góð ensku- og íslenskukunnátta.

I Framúrskarandi greiningarhæfni.

I  Samskiptahæfni og geta til að vinna í hóp.

I Vönduð og nákvæm vinnubrögð.

I Fróðleiksfýsn.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfs-
umhverfi. Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á að ná 
góðum árangri í starfi.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða 
einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

Icelandair leitar að sérfræðingi í tekjustýringardeild á sölu- og markaðssviði. Deildin leitast við að 
hámarka arðsemi leiðakerfis Icelandair og viðkomandi þarf því að hafa brennandi áhuga á tekjustýringu 
og aðgerðagreiningu.

Nánari upplýsingar veita:

Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri 
markaðs- og sölusviðs I poa@icelandair.is

Þórdís Anna Oddsdóttir I Forstöðumaður  
tekjustýringar I tao@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á 
heimasíðu Icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 31. ágúst 2017.

SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU



Starfsmaður óskast í Reykjavík
AB varahlutir óskar eftir að ráða til sín  

starfsmann í verslun eða á lager.

Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning,áfylling og fleira.

Hæfniskröfur:
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni
• Góð þjónustulund
• Gott skipulag
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Æskilegt er að við- 
komandi geti hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@ab.is  
fyrir 21. ágúst

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

Deildarstjóri þjónustumiðstöð

Velferðarsvið

Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness auglýsir eftir deildarstjóra skólaþjónustu á þjónustumiðstöð til eins 
árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Þjónustumiðstöðvar eru í fimm hverfum borgarinnar og sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við 
leik- og grunnskóla, frístundaráðgjöf auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. Þær bera ábyrgð á 
framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar og þar fer fram faglegt samstarf með áherslu á samþætta þjónustu.

Í Miðgarði starfa um 330 starfsmenn. Hjá þjónustumiðstöðinni eru á annan tug starfsstöðva sem sinna ýmis konar þjónustu, 
meðal annars búsetuþjónustu, félagsstarfi, heima- og stuðningsþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu 
 og skipulagi skólaþjónustu
• Ábyrgð á starfsmannahaldi og fyrirkomulagi starfa á 

deildinni.
• Ábyrgð á helstu þjónustuþáttum, s.s. ráðgjöf, greininga- 

vinnu, námskeiðahaldi og fleira.
• Samstarf og samvinna við aðrar stofnanir og ábyrgð 

á þverfaglegu samstarfi og samþættingu innan 
þjónustumiðstöðvarinnar.

• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi 
þjónustumiðstöðvar sé framúrskarandi og  í samræmi  
við stefnu, leiðarljós og markmið Velferðarsviðs.

• Leiðbeinir starfsmönnum og veitir þeim ráðgjöf í starfi.
• Ábyrgð á fjárhagsáætlun sinnar deildar.
• Undirbúningur og framkvæmd gæðaferla varðandi 
 starfsemi deildarinnar.

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta- og/eða 

félagsvísinda sem nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af starfi innan velferðarþjónustu 

sveitarfélaga
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í 

starfi.  
• Gott vald á íslensku og erlendum tungumálum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Sigurþórsdóttir í síma 411-1400 eða með því að senda fyrirspurn á ingibjorg.th.sigurthors-
dottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 26.08.2017

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

Svið náttúru 
– tvö störf

Hjá Umhverfisstofnun eru tvö störf á sviði  
náttúru laus til umsóknar.

LÖGFRÆÐINGUR  LOFTSLAGSMÁL 
OG MÁLEFNI HAFS OG VATNS

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími 
er breytilegur eftir svæðum frá september og allt til 
áramóta á einstökum svæðum.

Helstu verkefni lögfræðingsins verða 
undirbúningur ákvarðana, leiðbeiningar og önnur 
stjórnsýsluverkefni á sviði loftslagsmála og haf- og 
vatnsmála, greining á löggjöf Evrópusambandsins og 
gerð tillagna að reglugerðum. Einnig er gert ráð fyrir 
almennum lögfræði- og stjórnsýsluverkefnum sem 
og umsögnum um þingmál. Gert er ráð fyrir þátttöku 
í evrópsku og alþjóðlegu samstarfi.

SÉRFRÆÐINGUR  FRIÐLANDIÐ 
HORNSTRÖNDUM

Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit og 
umsjón með friðlandinu, gerð starfsáætlana og 
undirbúningur fyrir verndarráðstafanir, umsjón 
með landvörðum og sjálfboðaliðum innan 
friðlandsins, gerð verndaráætlana, skipulag og 
umsjón landvörslu, afgreiðsla stjórnsýsluerinda, 
seta í Hornstrandarnefnd, náttúruverndarverkefni á 
landsvísu, vöktun náttúru- og menningarminja og 
ferðamanna

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is og 

www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, á 

netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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SUNDÞJÁLFARI
Sunddeild Stjörnunnar leitar að einstaklingi í hlutastarf 

við þjálfun æ�ngahópa við yngra starf deildarinnar. 
Sami aðili hefur einnig möguleika á fullu star� í sumar.

Nánari upplýsingar um star�ð gefur Friðbjörn y�rþjálfari 
í netfanginu sund@stjarnan.is eða í síma 669-6502.

Sunddeild Stjörnunnar er eitt af fyrirmyndarfélögum ÍSÍ.

(SUNDÞJÁLFARANEMI)

Bókasafn Hafnar�arðar
»    Sérfræðingur

Fjölskylduþjónusta
»    Matráður í mötuneyti aldraðra Hjallabraut 33

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Aðstoðarmaður sviðsstjóra
»    Daggæslufulltrúi

Grunnskólar
»    Kennari í íslensku í eldri bekkjum - Áslandsskóli
»    Aðstoðarverkefnast. tómstundam. - Áslandsskól
»    Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Tónmenntakennari - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufræði á unglingast. - Hraunvallaskóli 
»    Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í stærðfræði á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarsel
»    Stuðningsfulltrúar - Lækjarsel
»    Frístundaleiðbeinandi - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Hraunkot og Álfakot
»    Frístundaleiðbeinandi - Selið Öldutúnsskóla
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Álfaberg
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Leikskólakennarar - Norðurberg
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Steinahlíð
»    Starfsmaður í Erluási
»    Þroskaþjálfi - Svöluás

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

HÚSVÖRÐUR 
Í KAPLAKRIKA

Óskum eftir að ráða harðduglega og snyrtilega konu
(inn í starfinu felst baðvarsla fyrir stúlkur í íþróttum)

í 100 % starf húsvarðar í Kaplakrika. Unnið er á vöktum.

Starfslýsing: Almenn þrif í húsinu og á svæðinu. 
Þjónusta við iðkendur og aðra gesti, eins og að svara í síma 

og svara fyrirspurnum varðandi félagið, æfingatíma og fleira.

Umsóknir skal senda á elsa@fh.is fyrir 21. ágúst

DEILDARSTJÓRI ÁFYLLINGA
HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla af verslunnar- og stjórnunarstörfum

• Framúrskarandi samskiptahæfni og sannfæringargeta

• Mjög góð færni í rituðu og töluðu máli ,  
íslensku og ensku

• Mjög góð tölvukunnátta og talnagleggni

ÖLGERÐIN er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. 
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur 
matvæli og sérvöru af ýmsum toga.

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta 
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að 
hágæða þjónustu vísri.

Ölgerðin óskar eftir öflugum einstaklingi ti l að stjórna 
deild áfyll inga á verslunarsviði . Viðkomandi ber ábyrgð 
á framstil l ingum og áfyll ingum á vörum Ölgerðarinnar 
í verslunum, svo og rekstri og starfsmannahaldi 
deildarinnar.

Áhugasamir eru beðnir um að fyl la út umsókn  
á vef Ölgerðarinnar umsokn.olgerdin.is 

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk.

olgerdin.is

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Í okkar frábæra starfshóp í Ártúnsskóla vantar umsjónar- 
kennara á yngsta stigi. Einnig er laust starf á skólasafni 
skólans. 

Ártúnsskóli er samrekinn leiksóli, grunnskóli og frístunda-
heimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í 
leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin, 
er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að 
virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi.  
Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan.  
Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki 
og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur 
áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt 
og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.

Upplýsingar um störfin veitir Rannveig Andrésdóttir  
(rannveig.andresdottir@rvkskolar.is), 411-7676

Upplýsingar um skólann má finna á artunsskoli.is

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

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

Geysir Shops og Arctic Shopping óska eftir að ráða verkefnastjóra 
á fjármálasviði fyrirtækjanna. Verkefnastjóri stýrir bókhaldslegri 

vinnslu félaganna, afstemmingum, VSK uppgjörum og annast 
uppgjör í samvinnu við fjármálastjóra og endurskoðendur.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2017. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til 

Tryggva Marinóssonar, fjármálastjóra, 
á netfangið tryggvi@geysir.com.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Góð þekking á Navision �árhagskerfi ásamt
yfirgripsmikilli reynslu á bókhaldi er skilyrði

· Krafa er gerð um að umsækjendur hafi lokið námi 
í viðurkenndum bókara eða sambærilegu námi

· Þekking á retail umhverfi er mikill kostur
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og vilji til 
að hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi sitt 

· Góð tölvukunnátta

V E R K E F N A S TJ Ó R I
Á  FJ Á R M Á L A S V I Ð I

—  —  

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Starfsmaður á skrifstofu menntasviðs

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór

· Deildarstjóri í Austurkór

· Grunnskólakennari í Austurkór

· Leikskólakennari á Arnarsmára

· Leikskólakennari á Baugi

· Leikskólakennari á Dal

· Leikskólakennari á Kópahvoli

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari á Núp

· Leikskólakennari á Sólhvörfum

· Leikskólakennari í Grænatún

· Leikskólakennari í Læk

· Leikskólasérkennari á Marbakka

· Leikskólasérkennari á Solhvörfum

· Sérkennari í Austurkór

· Sérkennari í Læk

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Kársnsesskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

Velferðarsvið

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili    
 Hrauntunga

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili Hrauntunga

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

Hæfniskröfur
 Reynsla af lagerstörfum eða menntun 
 sem nýtist í starfi æskileg 
 Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
 Almenn tölvuþekking
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Geta sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt
 Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 Góð þjónustulund
 Gilt bílpróf

Stutt lýsing á starfi
 Móttaka og upptaka vörusendinga
 Lagerþjónusta við sölumenn varahluta
 Pökkun og útsending varahluta 
 til viðskiptavina
 Útkeyrsla varahluta til viðskiptavina
 Vörutalningar
 Önnur almenn lagerstörf

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 er alla virka daga frá 08.00-17.10. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Sæktu um núna á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ BRIMBORG
Brimborg leitar að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á varahlutalager 
fyrirtækisins í Reykjavík. Lágmarksaldur 20 ár. 
Gakktu í hóp góðra starfsmanna og sæktu um núna. 
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Tribe Hotels er að opna sitt fyrsta hótel á Íslandi. Um er að ræða 102ja herbergja hótel í Kópavogi og er áætlað að taka á móti fyrstu gestunum 
15. nóvember 2017. Við leitum að framkvæmdastjóra sem er metnaðarfullur leiðtogi, tilbúinn að takast á við opnun og rekstur á nýja hótelinu okkar 
og hafa yfirumsjón með þróun rekstrarins/þjónustunnar. Reynsla af þjónustu og rekstri er nauðsynleg. Framkvæmdastjóri skal hafa mikla þjónustulund, 
auga fyrir smáatriðum og taka virkan þátt í daglegum rekstri hótelsins.    

Ábyrgð:
• Rekstur og afkoma
• Starfsmannamál
• Ábyrgð á daglegum rekstri og ánægju/vellíðan gesta

Menntunar- og hæfniskröfur:
• 3-5 ára reynsla af stjórnun í hótelrekstri
• Góður árangur í fyrri störfum og meðmæli frá fyrri atvinnurekendum
• Reynsla af uppgjöri og rekstri fyrirtækja

Persónulegir hæfileikar
• Árangursmiðaður
• Opinn og áhugasamur um menn og málefni
• Sjálfstæður

Við bjóðum
• Góð kjör
• Möguleika á frekara framaferli innan First Hótela

First Hotels setur fólk í fyrsta sæti og einkunnarorð okkar eru „Joy, Care & Innovation“.
Við erum að leita að starfsmanni sem finnur samhljóm með þessum gildum.
Ráðningaraðili er Tribe Hotels, sem er hluti af Flying Elephant samstæðunni sem rekur 28 First-hótel á Norðurlöndunum.
Óskað er eftir því að starfmaður hefji störf 1. október 2017.
Umsókn og ferilskrá skulu vera á ensku.

Til að fá nánari upplýsingar og senda inn umsókn skal hafa samband við Tony Bak, svæðisstjóra: tony.bak@tribehotels.com

 Y O U R  S E C O N D  H O M E  I S  F I R S T

HOTEL MANAGER FIRST HOTEL KOPAVOGUR

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar 
lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2017.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

JAFNRÉTTISSTAÐA: US Mission veitir jafnrétti  í at-
vinnu til allra án tillits til kynþáttar, litar, trúarbragða, 
kyns, þjóðernis, aldurs, fötlunar, pólitískrar tengslar, 

hjúskaparstöðu eða kynhneigðar

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is August 25, 2017. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission 
provides equal opportunity and fair and equitable treat-

ment in employment to all people without regard to race, 
color, religion, sex, national origin, age, disability, political 

affiliation, marital status, or sexual orientation

kopavogur.is

Kópavogsbær

Hlökkum til að fá þig í hópinn
Laus störf í leikskólum Kópavogs

Langar þig að vinna í framsæknum 
leikskóla?

Kópavogsbær rekur 19 leikskóla með um
2.000 börnum og 650 starfsmönnum.
Unnið er eftir metnaðarfullri leikskóla-
stefnu og aldurstengdum námskrám 
barna.

Leikskólar Kópavogs bjóða starfsmönnum 
og börnum skapandi og ánægjulegt 
starfsumhverfi, þar sem áhersla er lögð á 
menntun, mannauð, öryggi, samvinnu og 
gæði.

Leikskólarnir taka þátt í fjölbreyttum
þróunarverkefnum, meðal annars í samstarfi við 
RannUng og vináttuverkefni Barnaheilla. 

Áhersla er lögð á heilsueflingu í leikskólum í 
samræmi við lýðheilsustefnu Kópavogs. 

Fjölbreytt sí- og endurmenntun er í boði fyrir 
starfsmenn leikskólanna.

Mikill metnaður er lagður í að hækka 
menntunarstig starfsmanna og stuðla að fjölgun 
leikskólakennara m.a. með námsstyrkjum frá 
Kópavogsbæ.

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



365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 miðlar leita að 

TEXTASMIÐUM Á SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐ 
 STARFIÐ FELST Í SKRIFUM Í KYNNINGARSÉRBLÖÐ SEM FYLGJA FRÉTTABLAÐINU

Helstu verkefni:
•	Viðtöl og samskipti við viðskiptavini 
•	Hugmyndavinna er viðkemur ritstjórnarefni 
•	Textaskrif 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni 
•	 nauðsynleg 
•	Reynsla af blaðamennsku æskileg 

•	Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
•	Gott vald á þriðja tungumáli æskilegt 
•	Hugmyndauðgi 
•	Góð samskiptahæfni

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla, www.365midlar.is - Umsóknarfrestur er til 21. ágúst.

Miðhraun 2 210 Garðabær Sími 587 1300 optimar@optimar.is www.optimar.is

Rafvirki
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst.

Vinsamlega sendið umsóknir á hh@kapp.is

Menntun og/eða reynsla
Rafvirki / Vélfræðingur með 
reynslu, jákvætt hugarfar og 
drifkraft. Nauðsynlegt að hafa 
bílpróf.

Starfssvið
Almenn rafvirkjavinna á 
verkstæði ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á tækjum hjá 
viðskiptavinum.

Í boði er fast starf hjá 
ört vaxandi fyrirtæki
Gott starfsumhver�, matur 
í hádeginu og bifreið ásamt 
góðum starfsanda.

Optimar KAPP ehf. er �ölskyldufyrirtæki með 28 starfsmenn. Starfssviðið okkar er kæli-, frysti-, véla- og 
renniverkstæði. Við erum sölu- og umboðsaðili fyrir CARRIER kælivélar og SCHMITZ trailervagna og vörukassa 
ásamt því að leigja út kæli- & frystivagna. Einnig framleiðum við hinar heimsfrægu Optim-Ice ísþykknivélar.

Star�ð er laust �jótlega.

Umsóknir
Upplýsingar 
um star�ð veitir 
Heimir Halldórsson
þjónustustjóri Optimar 
KAPP í síma 664 1306 
eða e-mail: hh@kapp.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær óskar eftir 
starfsmanni á skrifstofu menntasviðs

Á skrifstofu Menntasviðs Kópavogsbæjar starfa að jafnaði 24 starfsmenn. Menntasvið skiptist í 4 
fagdeildir; grunnskóladeild, leikskóladeild, íþróttadeild og frístundadeild auk rekstrardeildar, sem er 
stoðdeild sviðsins. 

Starfið heyrir undir rekstrardeild og er afar fjölbreytt og margþætt skrifstofustarf. Það felur í sér náið 
samstarf og samskipti við alla starfsmenn menntasviðs sem og annarra sviða bæjarins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Stúdentspróf eða sambærileg menntun skilyrði
•	 Góð tölvukunnátta skilyrði
•	 Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
•	 Reynsla og þekking á skjala- og gæðastjórnun og One Systems skjalavistunarkerfi æskileg
•	 Færni í íslenskri málfræði, textagerð, ritvinnslu og skjalafrágangi.
•	 Færni í að tileinka sér ný vinnubrögð og verkefni
•	 Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni, sjálfstæði, samviskusemi og góð þjónustulund.

Ráðningartími og starfshlutfall

100% starf og ráðið sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi. Umsóknarfrestur til og með 27. ágúst.

Nánari upplýsingar um starfið á heimasíðu og hjá Sindra Sveinssyni, rekstrarstjóri menntasviðs, sindri@
kopavogur.is 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Pökkun & Flutningar ehf. auglýsir eftir 
kröftugum starfsmönnum til starfa 
Vegna mikillar vinnu óskum við eftir kröftugum starfsmön-
num til starfa strax í pökkun og frágang á búslóðum ásamt 
flutningi, akstri ofl. Æskilegur aldur: 25 - 38 ára.
Mánaðarlaun: Kr. 355.000. Bílpróf skilyrði.Meirapróf og 
lyftarapróf æskilegt. Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus. 
Vinsamlegast sendið umsókn og sér ferilskrá með mynd, 
skólagöngu og fyrri störfum ásamt meðmælanda á netfangið: 
propack@propack.is

Í umsókn skal koma fram, fullt nafn, netfang og sími. Umsókn 
aðeins gild ef ferilskrá fylgir. 
Umsóknarfrestur er til 25.ágúst 2017.

Pökkun & Flutningar ehf. is looking for able workers 

We are looking for able workers who can begin work im-
mediately. The job includes packing of household goods, as 
well as moving and driving etc. Preferable age: 25 - 38 years. 
Monthly salary: kr. 355.000
Valid driving licence needed. Driving licence C / E  and 
forklift preferable.Preferably a non smoker                                              
Please send application and your CV with a photo, which 
states education, former workplaces - jobs and contact for 
recommendation to: propack@propack.is

Please state full name, e-mail and telephone in the applica-
tion. Application only valid if CV is sent. 
Application deadline August 25th 2017

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Staða verkefnastjóra á grunnskólahluta  
fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra á grunnskólahluta fagskrifstofu. 

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, 
skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. 
Hlutverk grunnskólahluta fagskrifstofu er að hafa forystu í fagmálum grunnskóla, þróun starfshátta og skólastarfs á grunni 
grunnskólalaga, aðalnámskrár grunnskóla og skóla- og frístundastefnu Reykjavíkurborgar. 
Verkefnastjóri kemur að mati á skólastarfi og eftirfylgni, stuðningi og ráðgjöf við skólastjórnendur auk þátttöku í þróun fag-
legra starfshátta og símenntun kennara.  Verkefnastjóri tekur þátt í starfshópum og vinnur náið með öðrum deildum sviðsins.  
Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofunnar.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf grunnskólakennara og stuttur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Æskilegt er að starfsmaður geti hafi störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2017. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, sími 411-1111.  
Netfang: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is. 

Helstu verkefni:
•	 Þátttaka	í	stefnumótun
•	 Ráðgjöf	við	stjórnendur	í	grunnskólum	Reykjavíkurborgar
•	 Þátttaka	í	mati	á	skólastarfi	og	eftirfylgni	með	mati
•	 Stuðningur	og	ráðgjöf	við	kennara	varðandi	skólaþróun
•	 Öflun	upplýsinga	fyrir	skóla-	og	frístundaráð
•	 Þátttaka	í	starfshópum	á	vegum	sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennaramenntun	og	leyfi	til	að	nota	starfsheitið	 
   grunnskólakennari
•	 Framhaldsmenntun	sem	nýtist	í	starfi	og	kennslureynsla	 
   á grunnskólastigi 
•	 Stjórnunarreynsla	æskileg
•	 Reynsla	af	faglegri	forystu	á	sviði	kennslu	og	þróunar	í	skólastarfi
•	 Færni	til	að	leita	nýrra	leiða	í	skólastarfi	og	leiða	framsækna	 
   skólaþróun
•	 Frumkvæði	í	starfi,	skipulagshæfileikar	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Enskukunnátta	og	kunnátta	í	Norðurlandamálum	kostur

Starfsmaður í tölvudeild
Öflugt þjónustufyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.  Fyrirtækið er traust og rótgróið.  
Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og sanngjörn laun. Unnar eru vaktir á virkum dögum og aðra hverja helgi. 

Menntun og hæfnikröfur
• Menntun í kerfisfræði eða sambærileg menntun/
  þekking/reynsla
• Kunnátta í rekstri á MS stýrikerfum
• Kunnátta í MS SQL gagnagrunnum er kostur
• Kunnátta í Linux stýrikerfum er kostur
• Kunnátta í vefumsjónarkerfum er kostur
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
  eru nauðsynlegir kostir 

Starfssvið
• Rekstur miðlægra upplýsingakerfa, bæði innra kerfis og   
  útstöðva ásamt hýsingarumhverfi. Samskipti við aðrar 
  deildir fyrirtækisins sem og viðskiptavini. 
• Eftirlit/umsjón með vefsíðum fyrirtækisins. 
• Hugbúnaðarprófanir

Umsóknir sendist box@frett.is merkt  Traust fyrir 17.ágúst n.k. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Hefur þú áhuga á að starfa  
í dagþjálfun sem hefur virðingu,  
virkni og vellíðan að leiðarljósi?

Hlíðabær óskar eftir að ráða starfsmann í 80-100% starf frá og með 
1. september. Ýmis menntun og hæfileikar geta nýst í þessu starfi, 
sem gerir kröfur til frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Hlíðabær er staðsettur á Flókagötu 53 og er með 22 dagþjálfunar-
pláss fyrir fólk með heilabilun. Opið er virka daga frá kl 8:00-16:00. 
Hlíðabær býður upp á fjölbreytt og gefandi starfsumhverfi þar sem 
að lögð er áhersla á að skapa heimilislegt og öruggt umhverfi. 
Boðið er upp á hjúkrunar- og læknisþjónustu ásamt markvissri 
dagskrá sem miðar að sérstökum þörfum hvers og eins. Fastir liðir 
í dagskrá eru t.d.: líkamrækt, sund, útivera, vinnustofa, leikir, lestur, 
tónlist, söngur og ferðalög.  Starfsmenn skipuleggja dagskrá, stýra 
hópastarfi og styðja við aðstandendur. 

Reynsla og hæfni: 
• menntun á heilbrigðis-, félags- eða tómstundasviði er kostur
• reynsla af félagsstarfi eða hópastarfi
• frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Ráðning frá 1.9.2017 eða eftir samkomulagi. Umsókn og ferilskrá 
sendist til Hlíðabæjar, Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur,  
Flókagötu 53, 105 Reykjavík eða thorunn.mulabaer@internet.is

Umsóknarfrestur er til 17.8.2017

Nánari upplýsingar veita:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður og
Hjördís Halldóra Sigurðardóttir, deildarstjóri,  
hlidabaerhjordis@simnet.is, s. 562-1722
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Viltu taka þátt í að byggja upp nýjasta bílaumboðið á Íslandi og selja okkar 
frábæru vörumerki Jeep, Ram, Dodge, Alfa Romeo og Fiat? 

Íslensk-Bandaríska ehf. (Ís-Band) er að leita að sölumanni til að selja nýja bíla. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Reynsla er ekki skilyrði en nauðsynlegt 

er að hafa áhuga á bílum, sölumennsku og að ná árangri. 
Umsóknir eða óskir um frekari upplýsingar sendist á petur@isband.is

Hjá Íslensk-Bandaríska ehf (Ís-Band) starfa nú um 20 
manns við sölu- og þjónustu á bílum frá Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) en Ís-Band er umboðsaðili FCA í Evrópu 
og Bandaríkjunum. Bílaumboðið er til húsa í Mosfellsbæ en 
verkstæði og varahlutaverslun á Smiðshöfða 5.

Hjá Íslensk-Bandaríska ehf (Ís-Band) starfa nú um 20 
manns við sölu- og þjónustu á bílum frá Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) en Ís-Band er umboðsaðili FCA í Evrópu 
og Bandaríkjunum. Bílaumboðið er til húsa í Mosfellsbæ en 

SPENNANDI STARF Í BOÐI

SPORTS DIRECT LEITAR AF 
STARFSFÓLKI Í HLUTASTÖRF. 
LEITUM AF KRÖFTUGUM EINSTAKLINGUM Í KVÖLD OG HELGARVINNU.
SANNGJÖRN LAUN OG VEGLEGIR SÖLUBÓNUSAR Í BOðI FYRIR ÖFLUGT FÓLK.

SÆKTU UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS EÐA Í VERSLUNINNI
Frekari upplýsingar veitir Ásta Sigrún Friðriksdóttir, verslunarstjóri
(asta.fridriksdottir@sportsdirect.com) í síma 571-3010

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI EN ER Í SAMRÆMI
VIÐ OPNUNARTÍMA VERSLUNARINNAR.

HÆFNISKRÖFUR: 
• ÞJÓNUSTULUND 
• STUNDVÍSI 
• SKIPULAGNI 
• SAMSKIPTAHÆFNI
Æskilegt að einstaklingar hafi náð 16 ára aldri. 

VILT ÞÚ VINNA Í STÆRSTU 

ÍÞRÓTTAVÖRUVERSLUN LANDSINS?

Sjúkraþjálfari  
eða íþróttafræðingur

Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir sjúkraþjálfara eða íþrótta-
fræðingi til starfa í afleysingu sem fyrst og fram í apríl 2018 í 
70% starfshlutfalli.

Óskað er eftir einstaklingi sem hefur góða íslenskuþekk- 
ingu og löggild starfsréttindi.

Krafa er um sjálfstæði í vinnubrögðum og það er kostur að 
hafa reynslu af starfi með öldruðum.

Vinnutími er eftir samkomulagi.

Sóltún er lifandi og skemmtilegur vinnustaður með frábærum 
vinnuanda.

Allar frekari upplýsingar veitir Anna Heiða Gunnarsdóttir 
yfirsjúkraþjálfari í síma: 590-6122 eða á tölvupóstfangi: 
annah@soltun.isannah@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns   Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns   
www.soltun.is
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

Framkvæmdastjóri
BANDALAG ÍSLENSKRA SKÁTA LEITAR AÐ 
FRAMKVÆMDASTJÓRA Í FULLT STARF
Framkvæmdastjóri vinnur að uppbyggingu skátastarfs í landinu. Hann sér um daglegan 
rekstur Skátamiðstöðvarinnar og samræmir störf dótturfyrirtækja BÍS. Hann framfylgir 
stefnumótun skátahrey�ngarinnar um að auka fagmennsku og gæði í skátastar�, sér 
um að e a þjónustu við skátafélög, annast samskipti við hagsmunaaðila og er málsvari 
hrey�ngarinnar út á við.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið:
• Framfylgja stefnumótun í samvinnu við stjórn.
• Fjármálastýring, samninga- og áætlanagerð og eftirlit.
• Daglegur rekstur.
• Markaðs- og kynningarmál.
• Starfsmannahald og gæðastjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í star�.
• Stjórnunarreynsla.
• Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun.
• Sjálfstæð vinnubrögð, góð samskiptafærni og frumkvæði.
• Reynsla af skátastar� og/eða félags-/sjálfboðastar�.
• Reynsla af alþjóðastar� og góð tungumálakunnátta æskileg.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk. 
Umsóknum skal skilað til Mörtu Magnúsdóttur, skátahöfðingja Íslands, á netfangið marta@skatar.is

Ertu að leita 
að ævintýri?
Skátahreyfingin er alþjóðleg 
uppeldis- og friðarhreyfing.

Markmið hennar er að leggja 
sem mest af mörkum við  
uppeldi ungs fólks til þess að 
skapa betri heim. 

Skátahreyfingin er vettvangur 
fyrir þá sem vilja láta gott af 
sér leiða.
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Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 6. júlí sl. tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi 
stefnu um landnotkun í miðborgarkjarna (M1a) er lýtur að takmörkun á gististarfsemi.

Markmið breytingar er að stemma stigu við fjölgun gististaða í miðborginni. Breytingin nær til miðborgarkjarnans 
(M1a) og gerir ráð fyrir því að frekari uppbygging gististarfsemi verði ekki heimil nema þá sem ákveðið hlutfall nýrrar 
uppbyggingar að undangenginni deiliskipulagsgerð. 

Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi. Aðalskipulagstillagan 
var auglýst á tímabilinu frá 12. maí 2017 til og með  23. júní 2017.  Tvær athugasemdir bárust við aðalskipulagstillöguna 
á auglýsingatímanum en auk þess lágu fyrir athugasemdir og umsagnir sem bárust fyrr í vinnsluferli tillögunnar. 
Formlegar athugasemdir og umsagnir leiða ekki til efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni en gerðar voru 
lítilsháttar lagfæringar á orðalagi  skipulagsákvæðanna (sjá breytingartillögu ásamt fylgigögnum á adalskipulag.is).  
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Þeir sem óska frekari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@reykjavik.is).

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 
Miðborgin

Takmörkun á gististarfsemi í miðborgarkjarni (M1a)

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Embassy of India, Reykjavik (Iceland)
Disposal of Embassy’s Official Flag Car

The Embassy of India in Reykjavik invites quotations for disposing its 
official Flag Car - Mercedes Benz E280; Black color, petrol, model 
-Feb. 2009, approx. 200.000 Kms driven, Automatic, etc. with 4 winter 
tyres extra. Interested buyers can view the car at the Embassy’s 
premises during office hours. 

The price quote should be in hard currency (US Dollar) or Icelandic 
local currency. The quotations may kindly be sent, in sealed envelopes, 
by hard copies only at the given address : Ms. Alka Sarkar, HOC,  
Embassy of India, Tungata 7, 101 Reykjavik.

The last date of receipt of quotations is Monday, the 21th August 2017. 

For any further information, please call - 5349955 or email - 
hoc.reykjavik@mea.gov.in 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

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



Gulaþing 18
203 KÓPAVOGUR

Falleg, björt og vönduð efri hæð með sérinngangi og 

góðu útsýni. Granít borðplötur ásamt granít sólbekkjum, 

vandaðar innréttingar og eikarplanka parket, þrjú 

rúmgóð svefnherbergi, tvennar svalir, mjög gott skipulag.

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

53.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. ágúst 17:30 – 18:00

Sílakvísl 4
110 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á 2. hæðum. Þrjú svefnherbergi 
auk innréttaðs rislofts. Aflokaður garður. 
Frábær staðsetning. Fjölskylduvænt

STÆRÐ: 100,3 fm RAÐHÚS      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. ágúst 17:00 – 17:30

Álfhólsvegur 10
200 KÓPAVOGUR

Fallegt raðhús á 2. hæðum með tveimur 
aukaíbúðum í kjallara og í bílskúr. Endurnýjað 
að hluta. Góður garður. Frábær staðsetning í 
fjölskylduvænu hverfi.

STÆRÐ: 203,5 fm RAÐHÚS      HERB: 8

66.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. ágúst 17:45 – 18:15

Grenimelur 29
107 REYKJAVÍK

Falleg hæð sem var endurnýjuð að mestu 2012. 
Steinþór Kára arkitekt hannaði breytingarnar. 
Snyrtileg sameign með fallegurmgarði. stutt í 
alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 99,4 fm FJÖLBÝLI    HERB: 3-4

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    14. ágúst 17:30 – 18:00

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Glæsilegt einbýli á einni hæð með mikilli lofthæð. 

Afar vandað bæði í byggingu og hönnun hússins. Stór 

harðviðarverönd til suðurs með steyptum veggjum í 

kring. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga.

STÆRÐ: 261 fm FJÖLDI HERBERGJA: 6

114.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hellnar á Snæfellsnesi
356 SNÆFELLSBLÆR

Glæsilegt útsýni til allra átta. Lögbýlisréttur fylgir. Tilvalið 
fyrir fjárfesta þar sem mikil gróska tækifæra sem og 
sóknarfæra eru á þessu landsvæði.  
Áhugasamir hafi samband við Kolbrúnu í síma 696-0707

STÆRÐ: 12 HA LAND

18.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

Vallakór 1-3
203 KÓPAVOGUR

Rúmgóð og falleg íbúð á 2 hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Rúmgóð herbergi og nálægð við 
skóla, íþróttamiðstöð og verslun.  
EIGNIN ER EINGÖNGU SÝND GEGN SKIPTUM.

STÆRÐ: 129 fm FJÖLBÝLI HERB: 4

51.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

Ný íbúð í glæsilega hönnuðu fjölbýlishúsi. Íbúð 402. 

Eignin skilast fullbúin án gólfefna en votrými flísalögð. 

Steinplötur verða á eldhúsi og baðherbergi. Áætluð 

afhending mars/apríl 2018.

STÆRÐ: 128,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

66.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    13. ágúst 16:30 – 17:00

SKIPTI Á SÉRBÝLI EÐA LÓÐ Í HVERFINU
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HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

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

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

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

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

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

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

Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir

Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda 
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum.  Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.   
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum 
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG  
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

Nánari upplýsingar veitir : 

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515 
jassi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13.ágúst kl.16:00-18:00

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

SUMARBÚSTAÐUR TIL FLUTNINGS

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Fallegur 24 fm bústaður.  Húsið er 
eitt rými fyrir utan baðherbergið, 
vandaðar innréttingar og gott skipu-
lag er í húsinu. Með húsinu fylgja 
undirstöður og pallurinn getur einnig fylgt með.  Undirstöðurnar eru 
steyptir dregarar, 5 stk.  Dregararnir voru steyptir af Smellinn og fluttir 
á staðinn.  Húsið er staðsett við Ytri Rangá, Suðurlandi.
Ásett verð aðeins kr. 5,9 millj.

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
 s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

2 herbergi 56,6 fm

Gott skipulag

Sigurður Fannar fasteignasali

Rauðarárstígur 36

32.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Laus við kaupsamning

 897 5930

Opið hús mán 14. ágúst kl 17:00-17:30

2 herbergi 97,1 fm

Stórar suðursvalir

Sigurður Fannar fasteignasali

Fannborg 3

37.900.000

200 Kópavogur
Íbúð Laus við kaupsamning

 897 5930

Opið hús mán 14. ágúst kl 18:00-18:30

4 herbergi 117 fm

Falleg og mikið uppgerð íbúð

Fasteingasalan Borg

 Laufvangur 3

37.900.000

220 Hafnarfjörður
Íbúð 3 svefnherbergi

 897 1533

Opið hús mið 16. ágúst kl. 17:30 - 18:00

4 herbergi 66,1 fm Falleg miðbæjareign

Frábær staðsetning

Brandur fasteignasali

Ránargata 9

37.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

897 1401

Opið hús lau 12. ágúst kl 14.00-15.00

3 herbergi 78,2 fm Laust strax

Stutt í þjónustu

Brandur fasteignasali

Hraunbær 122

32.900.000

110 Reykjavík
Fjölbýli

897 1401

Opið hús þri 15. ágúst kl 17.00-17.30

5-6 herbergi 213 fm Laust strax

 Glæsilegt útsýni

Brandur fasteignasali

Laugarásvegur 23

99.000.000

104 Reykjavík
Einbýli

897 1401

Opið hús þri 15. ágúst 18.00-18.30

4 herbergi 89,2 fm Fallegt útsýni 

Eignaland - hitaveita

Brandur fasteignasali

Iða

36.900.000

845 Flúðir
Sumarhús

897 1401

???

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb. 139,3 fm Sér hæð með bílskúr

Ásvallagata 44

69.500.000

101 Reykjavík
Sér hæð 

Opið hús sun 13. ágúst kl. 15:00-15:30

Stuttárbotnar

18.500.000

301 Borgarbyggð
Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3 herbergi 104 fm

Einstaklega vel skipulögð íbúð á 1. hæð

Þóra fasteignasali

Fálkahöfði 2

44.900.000

270 Mosfellsbær
Íbúð 0101 Sérinngangur

 777 2882

Opið hús

5 herbergi 149 fm

Stórglæsileg íbúð á efstu hæð

Þóra fasteignasali

Básbryggja 13

57.500.000

110 Reykjavík
Íbúð  0302 Stórar svalir

3 herbergi 58,5 fm

Svefnloft, stór verönd, hitaveita og heitur pottur

Glæsilegt sumarhús

 777 2882

Opið húsþri 15. ágúst kl 17.30-18.00 mán 14. ágúst kl 17.00-17.30

Glæsilegt sumarhús í Húsafelli

ERTU AÐ LEITA AÐ 
ÁHUGAVERÐUM EIGNUM 

Í VESTURBÆ REYKJAVÍKUR 
EÐA Á SELTJARNARNESI?

Gunnlaugur Þráinsson, löggiltur fasteignasali, s. 844 6447
Úlfar Þór Davíðsson, löggiltur fasteignasali, s. 897 9030

 

Áhugasamir hafa samband:
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Til sölu 978 fm atvinnuhúsnæði í Garðabæ - Góður �árfestingarkostur. 

Um er að ræða 828 fm atvinnuhúsnæði með 150 fm millilofti. Fimm iðnaðarhurðir 4,5metra 
á  hæð og 4 metra á breidd. Iðnaðargólf. Rýmið er 7 metrar á hæð þar sem hæst er. Malbikað 
plan og gott athafnarsvæði.  Leigusamningur er til lok árs 2019 á húsnæðinu við traustan 
leigutaka. Verð 239 milljónir.

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.isFasteignamiðlun

Vesturhraun 3, 210 Garðabær

Vorum að fá í sölu 253,2 fm atvinnuhúsnæði  
á 2. hæð við Melhaga 22 í Reykjavík.  

Húsið stendur við Hofsvallagötu og er nýtt í dag 
fyrir læknastofur. Eignin skiptist upp í snyrtingu 
á jarðhæð við inngang, anddyri, sjö læknastofur/
skrifstofur, kaffistofu, móttöku, snyrtingu og tvær 
geymslur. Frábær staðsetning í Vesturbænum.

Sverrir Kristinsson 
Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is
Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði á eftirsóttum stað 
- við Hofsvallagötu - 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Eyjarslóð  7 - Atvinnuhúsnæði  
101 Reykjavík

Rjúpnasalir 1 201 Kópavogur

Atvinnu/ verslunarhúsnæði sem býður uppá mikla möguleika.  
Eignin er 278 fm og skiptist í tvö bil í dag. Um er að ræða tvö  
fastanúmer á eigninni fyrir sitt hvort bilið, 227-5865 og 227-5866, 
annað er 105,6 fm og hitt 172,2.  
Eignin getur því hentað fyrir ýmsa starfsemi og hægt að skipta bilum 
í fleiri rými eða sameina þau í eitt.  
Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu s.s. bakarí, hárgreiðslustofa og 
matsölustaður.

Nánari uppl. veitir: Gunnar J. Gunnarsson lg. fasteignasali,  
s. 695-2525,  gunnarj@eignamildun.is.

Til sölu fjórir eignarhlutar við Eyjarslóð 7, 101 Reykjavík. Samtals 
1535,9 fm. Um er að ræða atvinnuhúsnæði á 1. og 2. hæð.  
Í dag er rekin fiskvinnsla í húsnæðinu og er eignin í útleigu með 
langtímaleigusamning.  
Á hluta efri hæðar eru skrifstofur nýlega standsettar á glæsilegan 
hátt. Húsið lítur vel út að utan og hefur verið mjög mikið  
endurnýjað á síðustu árum. Góð útiaðstaða og fjórar stórar inn-
keyrsludyr eru á húsnæðinu.

Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fasteignasali/leigu-
miðlari s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

BORGARTÚN 28 – TIL LEIGU
BÓKIÐ SKOÐUN
• Skrifstofuhæð á 2.hæð 212 fm.
• Hægt er að breyta skipulagi hæðarinnar.
• Auðvelt að útbúa mjög skemmtilega hæð
• Frábær staðsetning í viðskiptaumhverfi
• Laust  til afhendingar.
• Grunnleiga: 477.000.- 
Þórarinn s. 770-0309 eða th@landmark.is

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

ÞÓRARINN 
THORARENSEN  

sölustjóri. 
Sími 770 0309

TIL LEIGU

Bæjarlind 4  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

Vogaland - Fossvogur

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

Uppl. gefa Stefán Antonsson í síma 6607761 og Ísak V. Jóhannsson í 
síma 8225588 eða tingholt@tingholt.is

Glæsilegt 316 fermetra vel skipu-
lagt einbýlishús á tveimur hæðum 
með rúmgóðum bílskúr í Fossvogi. 
Húsið er í góðu ástandi og hefur 
verið endurnýjað á glæsilegan hátt 
fyrir nokkrum árum. Lóðin í kringum 
húsið var að öllu leyti endurgerð og 
endurhönnuð árið 2006. 

Húsið skiptist í forstofu, þrjár 
stofur sem samanstanda af borð-, 
setu- og arinstofu. Fjögur rúmgóð  
herbergi, þrjú baðherbergi. Eldhús 
með eikar innréttingu með graníti, 
þvottaherbergi, geymslu og stór  
bílskúr. Verð 150 m. 

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

Stefán
Í námi til lögg.
gsm 660 7761
stefan@thingholt.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

Funafold 18, Grafarvogi 

Bjartur fasteignasala kynnir einstaklega fallegt 172,6  
fermetra parhús að Funafold 18 í Grafarvogi.  
Opið hús verður haldið mánudaginn 14. ágúst 
milli klukkan 17:30 – 18:00 

Nánari upplýsingar veitir  
Magnús Davíð Norðdahl, löggiltur  
fasteignasali og héraðsdóms- 
lögmaður,  í síma 571-5011  
eða gegnum tölvupóstfangið  
magnus@bjarturfasteign.is

OPIÐ HÚS



Drápuhlíð 40 
105 Reykjavík
Vel staðsett eign

Stærð: 74,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 31.850.000

Verð: 36.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu 74,7 fm risíbúð á eftirsóttum stað í hlíðunum. Íbúð er að miklu leyti
upprunaleg og býður upp á ýmsa möguleika. Í dag er íbúð í útleigu og eru útleigutekjur af henni 300
þús per mánuð, en skipan hennar er fjögur herbergi, forstofa, baðherbergi og eldhús. Möguleiki er fyrir
hendi að gera annaðhvort áframhaldandi leigusamning í eitt ár í senn við leigutaka eða fá íbúð lausa
fljótt. Bókið skoðun í síma 661 6056 eða sendið tölvupóst á gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 14.ÁGÚ. KL.17:30-18:00

661-6056

Eskivellir 21B
221 Hafnarfjörður
Falleg íbúð, laus við kaupsamning!

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2011
Fasteignamat: 24.400.000

Verð: 35.000.000
Falleg og vel skipulögð 2 - 3 herb íbúð á annari hæð á völlunum. Sérinngangur frá svölum og aðeins
tvær íbúðir á svalagangi. Forstofa er flísalögð með fataskáp. Eldús og stofa í í opnu rými.
Stofa/Borðstofa er rúmgóð og útgengt á suð-vestur svalir. Hjónaherbergi rúmgott með góðum skápum.
Baðherbergi flísalagt í hólf og golf. Þvottahús með skolvaski og tengingum fyrir þvottavél og þurrkara.
Gólfefni; Parket nema á baðherbergi og þvottahúsi eru flísar. Geymsla á hæðinni, með opnanlegum
glugga.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14 ágúst kl 19.00-19.30

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

899 6753

8226800

Leifsgata 18
101 Reykjavík
Góð fimm herbergja hæð

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1935

Fasteignamat: 46.650.000

Verð: 50.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu:
Fimm herbergja íbúð, vel staðsett eign í 101 Reykjavík.
Íbúðin skiptist í tvær stofur, þrjú svefnherbergi, eldhús og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Í sameign er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁND.14.ÁGÚST KL.17:00-17:30

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

661-6056

898-5115

Blönduhlíð 11
108 Reykjavík
Æðisleg hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 61.900.000

Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² fjögurra herbergja sérhæð í fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað að utan,
fráveitulagnir  endurnýjaðar,  endurnýjað  járn  á  þaki,  nýlegt  gler  og  gluggar,  endurnýjuð  rafmagnstafla  og
lekaliðar. Komið er inní flísalagða forstofu rúmgott miðjurými með parketi á gólfi og fataskáp. Tvær stofur með
tvöfaldri  hurð á milli  með parketi  á  gólfum og útgang út  á suðursvalir.  Eldhús er  með snyrtilega innréttingu,
keramik  helluborði  og  innbyggðum ofni,  borðkrók  og  kork  á  gólfi.  Stór  svefnherbergi  með parketi  á  gólfi  og
fataskápum. Baðherbergi flísalagt með innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Möguleiki er með tengingu
við  þvottavél.  Parket  er  nýlega  endurnýjað  og  án  þröskulda.  Sérgeymsla  í  kjallara  með  glugga  og  hillum.  Í
sameign er kyndiklefi og sameiginlegt þvottahús þar sem hver er með sína þvottavél og geymsla undir stiga.
Skv.  eignaskiptasamning  fylgir  bílskúrsréttur  íbúðinni.  Garður  er  í  góðri  rækt  með  grasflötum,  trjágróðri  og
hellulögðum gögnustígum. Staðsetning er mjög góð og eftirsótt.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14 ágúst kl 17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Engihjalli 3
200 Kópavogur
Góð 4ra herb. íbúð, mikið útsýni!!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 26.100.000

Verð: 36.900.000
Björt 4ja herbergja útsýnisíbúð á áttundu hæð í  lyftuhúsi í Engihjalla. Forstofa með fatahengi. Eldhús
er stórt með góðu skápaplássi nýlegri innréttingu flísar á milli skápa og granit borðplötum, nýlegum
tækjum. Stofa og borðstofa er björt og með útgengi út á svalir með fallegu suður og vestur útsýni.
Hjónaherbergi og 2 barnaherbergi. Góðir skápar á svefnherbergisgangi. Baðherbergi flísalagt,
innrétting, baðkar með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél. Sér geymsla í sameign.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14 ágúst kl 18.00-18.30

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

899 6753

8226800

Hverfisgata 52
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 72,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 0

Verð: 41.900.000
Virkilega huggulega íbúð í tvíbýli í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er með sér inngangi. Á neðri hæðinni
skiptist eignin í forstofu með flísum á gólfi og fataslá ásamt hirslum. Baðherbergi með sturtu,
innréttingu, handklæðaofn og tengi fyrir þvottavel. Stofan er björt og opin inn í eldhús, parket á gólfum
og útgengi út á svalir/verönd. Eldhúsið er með góðum innréttingum. Efri hæðin skiptist í hol,
hjónaherbergi, barnaherbergi og snyrtilegt salerni með dúk á gólfi. Falleg  eign á góðum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 15 ágúst kl 18.00-18.30

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

899 6753

8622001

Álfkonuhvarf 43
203 Kópavogur
Falleg og vel skipulögð íbúð

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 35.200.000

Verð: 41.900.000
Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja í búð á 3ju hæð við Álfkonuhvarf 43 í Kópavogi. Sér bílastæði í
bílgeymslu. Íbúðin skiptis í forstofu með fataskáp. Hjónaherbergi með stórum fataskáp. Barnaherbergi
með parketi á gólfi, fataskápur. Baðherbergi með sturtu, baðkari, handklæðaofni og innréttingu.  Flísar
á gólfi og veggjum.  Stofan er björt og opið inn í eldhús. Úr stofunni er gengið út á stórar svalir. Parket á
gólfum. Þvottahúsið er innaf íbúð með flísum á gólfi. Í sameigninni er sér geymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

opið hús 14 ágúst kl 18.00-18.30

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

899 6753

8622001

Laugarnesvegur 73
105 Reykjavík
Falleg eign á vinsælum stað!!

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959

Fasteignamat: 47.250.000

Verð: 69.900.000

Mikið  endurnýjað  parhús  að  Laugarnesvegi  73.  Eignin  er  skráð  169,7  fm  og  er  íbúðin  þar  að  12,3  fm  og
Bílskúr  40,4  fm samkvæmt  Þjóðskrá  Íslands.  Húsið  er  byggt  úr  steypu  og  timbri  og  bílskúrinn  er  holsteinn.
Eignin  er  á  tveimur  hæðum  og  skiptist  í  forstofu,  hol,  stofu,  borðstofu,  eldhús  og   tvö  baðherbergi  ásamt
sólskála.  Hjónaherbergi  og  tvö  barnaherbergi.  Efri  hæð:  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fatahengi.
Þaðan er gengið inn í alrými og rúmgóða stofu.  Eldhús hefur verðið endurnýjað á fallegan máta með hvítri
háglans  innréttingu.  Veggir  hafa  verið  múraðir  og  lakkaðir.  Einnig  er  opið  í  stóran  bjartan  sólskála  með
setustofu með útgengi út á stóran pall. Sólskálinn er nýr og með hita í gólfi. Neðri hæð: Komið er niður stiga í
hol  og  er  steypt  snyrtiaðstaða  með  spegli  og  lýsingu.  Hjónaherbergi  er  stórt  og  með  nýjum  stórum
fataskápum. Tvö barnaherbergi bæði einnig með nýjum skápum. Þvottahús / baðherbergi með með hita í gólfi
og flísalegt í hólf og gólf með fallegum gráum flísum. Miklar endurbætur hafa farið fram á húsinu. Húsið þarf
að klæða á tveimur hliðum og er áætlaður kostnaður skv.eiganda við það um ein milljón kr.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14 ágúst kl 19.00-19.30

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

899 6753

8226800



TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT 
STRAX Í DAG

ENSKI BOLTINN
ER HAFINN!

Tryggðu þér 
áskrift á aðeins 

399 kr. á dag
11.990 kr. á mánuði

*

*miðað við 12 mánaða bindingu




