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Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingar á efnahagssviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla og áhugasama sérfræðinga í deild þjóðhags-
reikninga og opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og 
undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.
Starfið felur í sér umsjón með úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga og fjármál 
hins opinbera. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða, afurða og framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru 
fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmunaaðila og stofnanir.  

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
• Reynsla af vinnslu gagna í gagnagrunnsumhverfi er kostur
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
• Þekking og reynsla af verkefnastjórn er kostur
• Þekking á reiknishaldi fyrirtækja og stofnana er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur Arnar Þórðarson og Gunnar Axel Axelsson í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og 
faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla og áhugasama 
starfsmenn til starfa á efnahagssviði

HLUTASTARFSFÓLK 
NETTÓ GRANDA

Umsóknir sendist á grandi@netto.is
Umsóknarfrestur er til 4. september nk.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Ari Páll Samúelsson, verslunarstjóri 

á staðnum eða í síma: 773 - 3007 eða Vignir Már 
aðstoðarverslunarstjóri í síma: 773 - 3008

Nettó Granda leitar að öflugum starfskröftum:
 

• Hlutastörf
• Kvöld og helgarvinna

 Aðeins 18 ára og eldri koma til greina 
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum  

samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni, reglusemi og árvekni í hvívetna.

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

V I L T  Þ Ú  V E R Ð 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.

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 0 .  S E P T E M B E R 2 0 1 7

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  I N N K A U P A D E I L D

Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum sérfræðingi á sviði innkaupa. 
Viðkomandi mun starfa á innkaupadeild, sem heyrir undir Fjármálasvið Isavia,  
og taka þátt í framkvæmd og eftirliti með innkaupum félagsins. Æskilegt er að  
umsækjendur hafi lokið menntun sem nýtist í starfi og hafi reynslu af sambærilegum  
störfum auk haldbærrar þekkingar á alþjóðlegum flutningsskilmálum (Incoterms®). 

Starfssvið
• Umsjón með inn- og útflutningi

• Umsjón með innanlandsflutningi 

• Tengiliður við flutningsaðila

• Tollskýrslugerð

• Ábyrgð á birgjaskráningu

• Greiningarvinna fyrir gerð samninga

• Þátttaka í þróun og innleiðingu innkaupaferla og kerfa

Nánari upplýsingar veitir Sveinbjörn Indriðason, framkvæmdastjóri �ármálasviðs,  
á netfangið svi@isavia.is.

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré¤i í jafnlaunaú¤ekt PwC árlega frá 2015.
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.

Sif er flugumferðarstjóri
í flugturninum á Keflavíkurflugvelli.
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

 



Rafvirki-
tæknimaður

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila með 
sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og hefur 
mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á 
rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til 
Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf 
fyrir fimmtudaginn 31. ágúst. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR).

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.

Tannlæknastofa miðsvæðis í Reykjavík óskar eftir 
tanntæknum eða vönu aðstoðarfólki tannlækna

Á stofunni starfa tveir sérmenntaðir tannlæknar. Æskilegt er 
að umsækjandur hafi frumkvæði, góða tölvukunnáttu og geti 
starfað sjálfstætt.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst, starfshlutfall 
verður eftir samkomulagi. 
Umsóknir sendist á vgo@hi.is eigi síðar en 1. september.

VILTU VAXA MEÐ OKKUR?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða metnaðarfulla starfsmenn í fjölbreytt og spennandi störf.  
Við leggjum áherslu á góða samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan 
vinnutíma og góðan aðbúnað. 

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér störfin
og hæfniskröfur

og sæktu um

Þjálfun 
og fræðsla

Góður 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

2-2-3 
vaktir 

Akstur til 
og frá vinnu

Góður matur 
fyrir alla

Við leitum að: 
Jákvæðum og þjónustulunduðum 
sölumanni með brennandi áhuga á 
húðvörum og mannlegum samskiptum 
í okkar frábæra teymi í verslunum 
okkar í Bláa Lóninu og Flugstöð Leifs 
Eirkssonar.

Sölumaður í verslun

Við leitum að: 
Öflugum sölu- og þjónustufulltrúa með 
ríka þjónustulund og metnað til að veita 
gestum Bláa Lónsins einstaka upplifun 
og ráðgjöf. 

Sölu- og þjónustufulltrúi

Við leitum að: 
Metnaðarfullum prófara fyrir fjölbreytt 
verkefni á upplýsingatæknisviði. Prófari 
heldur utan um allar hugbúnaðar- og 
notandaprófanir. Unnið er náið með 
verkefnastjóra og viðskiptagreini í 
hugbúnaðardeild.

Við leitum að: 
Öflugum starfsmanni, með viðskipta-
fræðimenntun og reynslu af reiknings-
haldi, í fjármálateymið okkar sem sér 
um bókhald, afstemmingar, reikninga-
gerð, uppgjör, frávikagreiningar, 
áætlanagerð, skýrslugerð o.fl. 

Prófari á upplýsingatæknisviðiSérfræðingur á fjármálasviði 



Við leitum að öflugum sölustjóra í sóknarsölu á vörum fyrir heilbrigðisstofnanir 

Starfssvið
 • Skipulagning sölu og vörukynninga fyrir heilbrigðisstofnanir um land allt
 • Kynna heilbrigðisstofnunum og fagfólki vörur og þjónustu
 • Ábyrgð á vörumerkjum og samskipti við erlenda birgja
 • Önnur störf að sölu- og markaðsmálum tengd ofangreindu

Hæfniskröfur
 • Góð reynsla af sölu og ráðgjöf til stofnana er nauðsynleg
 • Lausnamiðaður einstaklingur með frumkvæði, kraft og vönduð vinnubrögð
 • Á auðvelt með mannleg samskipti og að koma fram og kynna vörur og tæknibúnað
 • Hefur hæfileika til að sjá ný tækifæri og skipuleggja sókn í sölu
 • Fagleg vinnubrögð og menntun sem nýtist í starfi
 • Hefur gott vald á íslensku og ensku
Áhugasamir, sem uppfylla ofangreind skilyrði og vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki, eru hvattir til að senda umsókn 
fyrir 7. september með starfsferilsskrá ásamt mynd á agnar@eirberg.is merkt Sölustjóri. Umsóknir verða mótteknar 
sem trúnaðarmál. Gert er ráð fyrir að sölustjóri hefji störf um áramótin eða fyrr. Um er að ræða mannaforráð og 
tækifæri til að taka þátt í vaxandi starfsemi með góðu teymi heilbrigðismenntaðs starfsfólks.

Sölustjóri á Heilbrigðissviði
Leitum að sóknarmanni í samstillt teymi

Eirberg er eitt af 40 vinsælustu fyrirtækjum landsins 2017 skv. könnun sem gerð var 
á vegum Frjálsrar verslunar og yfir 30.000 manns fylgjast með okkur á Facebook.
Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa 
fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, 
auðvelda störf og daglegt líf. Vakin er athygli á því að Eirberg er reyklaus vinnustaður.

Vélfræðingur í stjórnstöð

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur 
aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á jafnvægi vinnu og 
einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. 

Við rekum stærsta veitukerfi landsins og hjarta kerfanna er í stjórnstöðinni 
þar sem starfsmenn okkar gegna mikilvægu hlutverki við að halda 
viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga.

Sem vélfræðingur í stjórnstöð ert þú hluti af teymi sem gengur vaktir, 
stjórnar aðgerðum og vaktar kerfi Veitna og virkjana Orku náttúrunnar. Þú 
tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum, fylgist með helstu nýjungum í tækni 
og tekur þátt í mótun og þróun kerfanna í samvinnu við hóp fagfólks sem 
sinnir daglegum rekstri.

Öryggi er okkar hjartans mál og því er öryggisvitund mikilvæg meðal 
starfsmanna okkar.

Samskiptafærni, drifkraftur, sjálfstæð vinnubrögð og yfirvegun eru 
eiginleikar sem reynir á í þessu starfi. Ef þú býrð yfir slíkri færni sem og 
tölvufærni og vinnur vel undir álagi væri frábært að fá umsókn frá þér.
 
Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar 
um starfið er að finna. Frekari aðstoð veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september. 

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 tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt 
konur sem karla til að sækja um.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Það er mikið um að vera hjá okkur

„Heildarlengd lagnanna okkar
er svipuð vegalengdinni
frá Reykjavík til Shanghai.”

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   2 6 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7



Lögfræðingur

Starfssvið:

• Lögfræðileg ráðgjöf í ýmsum 
réttindamálum

• Túlkun laga og reglugerða 
• Kærur, álitsgerðir og umsagnir 

um lagafrumvörp
• Verkefnastjórn og þátttaka í 

málefnastarfi
• Tengiliður dómsmála ÖBÍ
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

•  MA gráða í lögfræði, hdl réttindi kostur
•  Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks og   

öryrkja er kostur
•  Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum og 

alþjóðlegum mannréttindasamningum eins og Samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er æskileg

•  Góð íslenskukunnátta er skilyrði. Færni í ensku og einu 
Norðurlandamáli er æskileg

•  Skipulagshæfni, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 4. september nk. 

Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu er sérstaklega 
hvatt til að sækja um. Möguleiki er að ráða tvo einstaklinga í 
starfið og skiptist þá starfshlutfallið eftir samkomulagi. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram 
komi rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum lögfræðingi með brennandi áhuga á mannréttindum. 
Starfið er tímabundið til eins árs. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er hagsmuna- og mannréttindasamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma 
og aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 41 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum 
lífsgæðum og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er 
mikilvægur þáttur í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Skrifstofa ÖBÍ er í nýju og aðgengilegu húsnæði 
í Sigtúni 42, Reykjavík. Nánari upplýsingar er að finna á obi.is. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verksmiðjustjóri - fiskvinnsla

Hæfniskröfur:

• Reynsla/menntun á sviði framleiðslu og 
stjórnunar í sjávarútvegi

• Vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni 
í nýju umhverfi og geta unnið sjálfstætt

• Vera tilbúinn til að flytjast búferlum til Norður 
Noregs

• Góð enskukunnátta skilyrði og 
Norðurlandamál kostur

• Almenn tölvukunnátta og þekking á helstu 
forritum (Excel, Word o.s.frv.)

Starfssvið:

• Sjá um daglegan rekstur verksmiðjunnar í samráði við 
íslenska eigendur fyrirtækisins   

• Hafa umsjón með hráefnisinnkaupum í samræmi við 
hráefnissamninga við birgja

• Stýra framleiðslu og tryggja mestu möguleg gæði 
vörunnar

• Sjá um starfsmannamál

• Halda utan um skýrslugerðir og samband við 
bókhaldsþjónustu sem sér um bókhald fyrirtækisins

• Koma að áætlunargerð fyrirtækisins

• Tryggja að viðhald fasteignar, tækja og véla sé í 
samræmi við viðhaldsáætlun

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. september nk.

Ráðið er í starfið frá 1. nóvember 2017, en upphafstími 
starfs getur þó verið sveigjanlegur í samráði við 
umsækjanda.  

Óskum eftir að ráða verksmiðjustjóra í fiskþurrkverksmiðju okkar í Noregi. Verksmiðjan er 
búin nýjustu tækni og vann úr 7000 tonnum af hráefni á sl. ári sem samanstóð að mestu 
af hausum og beinum frá fiskverkunum í nágrenni verksmiðjunnar. Starfsmenn eru 24. 
Einbýlishús er á staðnum.

ICE-GROUP er sjávarútvegsfyrirtæki, með starfsstöðvar á Íslandi, í Marokkó og í 
Noregi. Eitt af tengdum félögum er þurrkverksmiðjan EMBLA í Norður Noregi. 
www.icegroup.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Eignamiðlun óskar eftir að ráða skrifstofustjóra

Hæfniskröfur:

• Haldbær reynsla af sambærilegum störfum

• Þjónustulund

• Mikil skipulagshæfni

• Heiðarleiki og nákvæmni

• Góð almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni:

• Daglegur rekstur skrifstofunnar

• Bókhald

• Umsjón með reikningum

• Yfirumsjón með móttöku

• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veitir:Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. september

Ein elsta fasteignasala landsins óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf skrifstofustjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Eignamiðlun ehf er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi stofnuð árið 1957. Starfsfólk Eignamiðlunar 
býr yfir mikilli reynslu og sérþekkingu á sviði fasteignaviðskipta. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins má 
nefna einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, banka, sparisjóði, hið opinbera og sveitarfélög. Stærstu verkefni 
fyrirtækisins eru sala á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og verðmöt á fasteignum. Reynsla, heiðarleiki og 
þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum.

Sala fasteigna frá

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

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

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE – RESPONSIBILITY. 
Recruitment decisions are made with these values in mind.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn lagerstörf
• Móttaka og tiltekt vöru
• Önnur tilfallandi verkefni

Main tasks and responsibilities
• General warehouse duties
• Receiving and processing 
 incoming stock

Hæfnikröfur
• Stundvísi og dugnaður
• Vandvirkni og samviskusemi
• Reynsla af sambærilegu er kostur
• Lyftarapróf er kostur

Skills and attributes
• Punctuality and efficiency
• Precision and conscientiousness
• Prior experience is an advantage
• A forklift certification is an advantage

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Skrifstofur og dreifingarmiðstöð 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.

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

Dreifingarmiðstöð ÁTVR óskar eftir hraustu 
og drífandi starfsfólki á lager 

Starfshlutfall er 100%. Vinnutími er frá kl. 7.30-16.30.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf mjög fljótlega.

The ÁTVR Center of distribution seeks strong 
and energetic warehouse workers 
Full-time positions. Working hours are 7.30 a.m.-4.30 p.m. 
Applicants should be ready to start very soon.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791, 
og Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

For further information contact Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791,
or Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.

Applicants must be at least 20 years old and have a clean criminal record. 
Application deadline is September 11, 2017.  
Applications are to be filled out online at vinbudin.is.

Öflugt starfsfólk óskast 
á góðan vinnustað
Job openings at a great workplace
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi. 

 Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmenn á lokaða deild Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um? Um er að ræða tvær 100% stöður í vaktavinnu, aðallega 
á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.

Starfsvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
•	 Umönnun	og	gæslu	ungmenna
•	 Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglinga	á	deildinni
•	 Fylgja	eftir	því	verklagi	sem	á	deildinni	er	ásamt	
 skráningu upplýsinga 

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
•	 meðferðarvinnu	og	daglegum	samskiptum,	við	unglinga
•	 samskiptum	við	foreldra
•	 vinnu	að	tómstundastarfi	með	unglingum
•	 einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglingana	í	meðferð	í		
	 samvinnu	við	deildarstjóra,	og	sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð	er	áhersla	á	persónulega	eiginleika,	svo	sem	líkamlegt	
hreysti,	góða	samskiptahæfni,	sveigjanleika,	jákvætt	viðhorf	
til	skjólstæðinga,	stundvísi,	áhuga	á	meðferðarstörfum	og	
skipulögð	vinnubrögð.

Hæfnikröfur
•	 Reynsla	og/eða	menntun	sem	að	mati	forstöðumanns	nýtist		
	 í	starfi,	t.d.	í	meðferðar-,	tómstunda-	eða	íþróttastarfi.
•	 Áhugi	á	að	vinna	með	unglingum	
•	 Reynsla	af	öryggisgæslu	og	umönnun	krefjandi	 
	 skjólstæðinga	er	kostur
•	 Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá	meðferðar- 
 nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri Neyðar-
vistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá upplýsingar 
hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800
________________________________________________
Með	umsóknum	skulu	fylgja	upplýsingar	um	menntun	og	fyrri	
störf.	Við	úrvinnslu	umsókna	um	störfin	gildir	mat	forstöðu-
manns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.  
Umsóknarfrestur er til 4. sept nk. og þarf umsækjandi helst 
að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	
þegar ráðning hefur verið ákveðin.
Umsóknir berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 
Reykjavík eða netfangið bvs@bvs.is eigi síðar en 4. sept 
2017. Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

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).

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt 
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 stöðurnar.

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2017.

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir  
(geirlaug@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2017.

Við leitum að framsæknum og 
metnaðarfullum forstöðumanni

Við óskum eftir öflugum  
verkefnastjóra með afburða 
samskiptahæfni 

Landsvirkjun óskar eftir að ráða í stöðu forstöðumanns umhverfisdeildar. 
Nýr forstöðumaður mun marka stefnu fyrirtækisins í umhverfisrann sóknum,  
leiða aðgerðir í loftslagsmálum og samræma áherslur sjálfbærrar þróunar á umhverfi, 
efnahag og samfélag. Umhverfisdeild heyrir undir þróunarsvið Landsvirkjunar.

• Framhaldsmenntun á sviði náttúruvísinda, raungreina eða verkfræði

• Reynsla af stjórnun og rekstri

• Metnaður og áhugi á umhverfisrannsóknum og loftslagsáhrifum

• Frumkvæði og drifkraftur

• Samskiptahæfni

Landsvirkjun leitar að verkefnastjóra grænna markaða í tekjustýringu fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum og hafa ríkan áhuga og 
skilning á virkni markaða. Í starfinu felst vöruþróun, greining og verðlagning 
markaða, samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini auk greiningar á tekjum 
og viðskiptatækifærum fyrirtækisins. Starf verkefnastjóra er á markaðs- og 
viðskiptaþróunarsviði.

• Framhaldsnám í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða öðrum raungreinum

• Reynsla af störfum og viðskiptum á markaði er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en ekki skilyrði

• Reynsla af störfum erlendis er kostur

• Þekking á orkugeiranum er kostur

• Góð greiningarhæfni

• Góð tungumálakunnátta

www.landsvirkjun.is



Tannlæknastofa í Borgartúni
óskar eftir tanntækni eða
vönum aðstoðarmanni
Æskilegt er að umsækjandi hafi frumkvæði, tölvukunnáttu og

geti starfað sjálfstætt. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir sendist á osktannl@simnet.is eigi síðar en 24. ágúst.

POLITICAL SPECIALIST 
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Political Specialist lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 1. sptember 2017.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

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

JAFNRÉTTISSTAÐA: US Mission veitir jafnrétti  í atvinnu 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  Political Specialist. The closing date for this postion 
is September 1, 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 treatment in employment to all people 
without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, 

political affiliation, marital status, or sexual orientation

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

L A N G A R  Þ I G  A Ð  L Æ R A
F L U G F J A R S K I P T I ?

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 1 .  S E P T E M B E R ,  2 0 1 7

Lausar eru til umsóknar stöður fyrir nýnema í flugfjarskiptum. Námið hefst  
um miðjan október og eru áætluð námslok í maí 2018. Þeim sem standast  
lokapróf verður boðið starf flugfjarskiptamanns. Um vaktavinnu er að ræða.

Námið er tvíþætt: Bóklegur hluti í 12 vikur og fer fram á venjulegum dag- 
vinnutíma. Seinni hlutinn er starfsþjálfun í 16 til 20 vikur í flugfjarskipta- 
deild Isavia í Gufunesi. Sú þjálfun fer fram í vaktavinnu. Nemendur eru  
á launum á námstímanum.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á tölvu
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

Nýnemar þurfa að gangast undir heyrnarpróf, vélritunarpróf og lesblindupróf.  
Einnig þurfa umsækjendur að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra 
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hallgrímur Sigurðsson í síma 892 6265  
eða í netfanginu hallgrimur.sigurdsson@isavia.is. 

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC árlega frá 2015.
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.

Hringur er flugumferðarstjóri  
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. 
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

 

Tæknideild 
Smith & Norland
Smith & Norland vill ráða starfsmann 
í tæknideild fyrirtækisins.
Aðalverksvið þessa starfsmanns verður umsjón með vörum frá hinu 
kunna þýska fyrirtæki Rittal. Rittal er í fremstu röð í framleiðslu 
rafbúnaðarskápa og fylgibúnaðar. Rittal-vörurnar eru í miklum metum hjá 
íslenskum rafiðnaðarmönnum og hönnuðum, þekktar fyrir mikil gæði og 
framúrskarandi hönnun.

Auk þessa mun viðkomandi starfa með fleiri erlendum birgjum. 

Starfið felur í sér umsjón með innkaupum, erlend samskipti, 
kynningarstarf, tæknilega aðstoð og þjónustu við viðskiptavini, 
tilboðagerð, áætlanagerð o.fl.

Góð færni í íslensku og ensku er nauðsynleg, jafnt talaðri sem ritaðri. 

Við leitum að rafvirkjameistara eða rafiðnfræðingi með góða 
starfsreynslu og þekkingu á margvíslegum rafbúnaði. Áhugi á nýjungum, 
sölustörfum og mannlegum samskiptum er algjört skilyrði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til okkar 
fyrir fimmtudaginn 31. ágúst. Umsóknarform má nálgast á www.sminor.is 
(undir flipanum UM OKKUR). 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.
Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is
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Starfslýsing:

• Þróun og samræming BIOEFFECT vörumerkisins á innlendum og  
 erlendum mörkuðum
• Verkefnastjórn stærri og smærri verkefna innan markaðsdeildar
• Þróun efnis og mótun á stefnu fyrir samfélagsmiðla og heimasíðu
• Samskipti við innlenda og erlenda fjölmiðla
• Greiningar á innlendum og erlendum mörkuðum 
• Stuðningur við hönnunar- og vöruþróunarstarf BIOEFFECT

Hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í star�
• Æskilegt að umsækjandi ha� reynslu sem markaðsstjóri 
 eða vörumerkjastjóri 
• Æskilegt að umsækjandi ha� þekkingu og brennandi áhuga 
 á snyrtivörum
• Færni í miðlun og mannlegum samskiptum
• Færni í uppbyggingu tengslanets og teymisvinnu
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku

ALÞJÓÐLEGUR VÖRUMERKJASTJÓRI  
FYR IR  B IOEFFECT HÚÐVÖRUR

ORF Líftækni hf. leitar að drífandi, sveigjanlegum og 
skapandi einstaklingi í stöðu alþjóðlegs vörumerkjastjóra 
(Global Brand Manager) fyrir BIOEFFECT vörur félagsins.

Nánari upplýsingar varðandi star�ð veitir 
Harpa Magnúsdóttir (harpa@orf.is) í síma 591-1590. 

Umsókn óskast send til starf@orf.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2017

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Upplýsingar um félagið má �nna á www.orf.is og www.bioeffect.com

VIÐ LEITUM AÐ 
TRAUSTUM 
STARFSMÖNNUM

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 

áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 

þjónustu við viðskiptavini og annað 

tilfallandi.

Hæfniskröfur

• Snyrtimennska og reglusemi

• Jákvæðni, dugnaður, 

   þjónustulund og hæfni í

   mannlegum samskiptum

 

Í boði eru fjölbreytt störf í góðu 

starfsumhverfi. Starfsmenn njóta 

góðra afsláttarkjara og styrks 

til heilsueflingar.

Umsóknir á olis.is

Umsóknarfrestur er til 

10. september.   

FRAMTÍÐARSTÖRF
Á ÖLLUM ÞJÓNUSTU-
STÖÐVUM OLÍS



Menntaskólinn í Kópavogi
Tómstunda- og félagsmálafræðingur

Starf með ungu fólki
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða tómstunda- og  
félagsmálafræðing í 50% starf við skólann. Um er að ræða tilrauna- 
verkefni til eins árs þar sem meginverkefnið er að vinna með 
nemendum að öflugu félagslífi innan skólans. Félagslíf nemenda er 
hluti af daglegu starfi Menntaskólans í Kópavogi og markmið þess 
er að virkja nemendur til þátttöku auk þess að efla sjálfstraust og 
sjálfsmynd þeirra. Tómstunda- og félagsmálafræðingur vinnur náið 
með framkvæmdastjórn nemendafélags, nefndum þess, forvarnar-
fulltrúa, starfsmönnum skólans, foreldrafélagi og er viðstaddur alla 
atburði á vegum nemenda. 

Mikilvægt er að umsækjendur hafi menntun í tómstunda- og félags- 
málafræði og/eða góða reynslu af sambærilegu starfi með ungu 
fólki. Ef þér finnst gaman og gefandi að vinna með ungu fólki þá er 
þetta starfið fyrir þig. Laun fara eftir kjarasamningi SFR-stéttar- 
félags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningi 
Menntaskólans í Kópavogi. Nánari upplýsingar veitir skólameistari 
(margret.fridriksdottir@mk.is) eða aðstoðarskólameistari (helgi.
kristjansson@mk.is)  eða í síma skólans 594 4000. 
   

Skólameistari

Hegas ehf óskar eftir að ráða
starfsmenn til framtíðarstarfa. 

Tæknimaður í véladeild.

Starfsvið og hæfniskröfur;
• Sinna uppsetningum og viðhaldi á trésmíðavélum og 
 tækjum fyrir iðnaðinn sem fyrirtækið er með til sölu.
• Sinna almennum viðgerðum.
• Einhver þekking á tölvu og rafeindarstýrðum vélum.
• Grunn þekking á tölvubúnaði.    
• Grunn þekking á lestri lofts- og rafmagnsteikningum.
• Jákvæðni og stundvísi.
• Þjónustulipurð og samviskusemi.

Technician

Working positions and qualifications:
• To make installations and maintenance of woodworking 

machinery and equipment the company is selling.
• To do a general repairs.
• To have some knowledge of CNC controlled machines. 
• To have basic knowledge of computers.
• To have basic knowledge of reading pneumatic- and  

electric drawings.
• To be positive character and punctual.
• To be service minded and conscientious.    

Lagermaður
til almenna lagerstarfa og í litablöndun á lakki og bæs.

Starfssvið: 
• Litablöndun.
• Tiltekt pantana.
• Vörumóttaka.
• Losun gáma.
• Lyftarapróf er kostur.

Við leitum að framtíðar starfskröftum með góða þjónustulund, 
áreiðanlegir, og geta starfað sjálfstætt og eru tilbúir að bæta 
þekkingu sína og hæfni til þess að takast á við krefjandi störf 
hjá traustu fyrirtæki. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.
Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðunni okkar  
www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
fyrir 10. September 2017 á netfang hegas@hegas.is 

Hjá Ljósleiðaranum er fagmennska og góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera
í fremstu röð hvað varðar jafnrétti, öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Sem hugbúnaðarsérfræðingur hjá Ljósleiðaranum ert þú hluti af hóp sem er ábyrgur
fyrir þróun á nýrri kynslóð af bakendakerfum fjarskiptaþjónustu fyrirtækisins. Kerfin eru
undirstaða sjálfvirkni í allri þjónustu og nýtt af helstu fjarskiptafyrirtækjum landsins.

Hjá okkur hefur þú tækifæri til að vinna með nýjustu tækni og aðferðafræði við
hugbúnaðargerð og rekstur hugbúnaðar, s.s. Docker, Kubernetes, Elastic Stack,
Prometheus, DevOps og CI.

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að þróa framtíð fjarskiptaþjónustu á Íslandi, hefur
víðtæka reynslu af þróun og hönnun hugbúnaðarkerfa og sérstaklega reynslu af
bakendakerfum þá væri frábært að fá umsókn frá þér.

Tökum á móti umsóknum á ljosleidarinn.is þar sem nánari upplýsinga um starfið er
að finna. Umsóknarfrestur er til og með 11.september. Frekari aðstoð veitir Ellen Ýr
Aðalsteinsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@ljosleidarinn.is.

Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveita Reykjavíkur. Við erum fjölbreyttur
vinnustaður þar sem um 60 starfsmenn auk ótal verktaka vinna
saman að því að veita íslenskum heimilum og fyrirtækjum aðgengi
að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans.

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ ÞRÓA 
FRAMTÍÐ FJARSKIPTA?

——  HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, la-
gervinna 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



GAKKTU TIL LIÐS
VIÐ KRAFTMIKINN HÓP 
Vegna stöðugrar aukningar í verkefnum getum við hjá Kletti – sölu og þjónustu ehf. bætt nýjum 
liðsmönnum við okkar góða starfsmannahóp. Leitum að vönu og áhugasömu fólki sem vill
takast á við fjölbreytt og áhugaverð störf hjá leiðandi þjónustufyrirtæki í mikilli sókn.

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR STARFSFÓLKI Í EFTIRFARANDI STÖÐUR
• Starfsmaður í varahlutaverslun við sölu á vörum og búnaði sem Klettur er umboðsaðili fyrir.
• Starfsmaður í vélaviðgerðum við þjónustu á Caterpillar skipa- og vinnuvélum.
• Starfsmaður í vörubílaviðgerðum við þjónustu á Scania vörubílum og rútum.
• Starfsmaður í lyftaraviðgerðum við þjónustu á Caterpillar lyfturum og
 ýmsum búnaði tengdum vöruhúsalausnum.
• Starfsmaður í krana- og glussaviðgerðum við þjónustu á Hiab krönum og
 ýmsum tegundum af glussastýrðum aukahlutum fyrir bíla og tæki.
• Starfsmaður í loftpressuviðgerðum við þjónustu á Ingersoll Rand loftpressum.

HÆFNISKRÖFUR
Heilindi og liðsheild eru tvö af gildum Kletts. Því gerum við 
kröfu um góða samskiptahæfileika, virðingu fyrir samstarfs-
fólki og viðskiptavinum. Snyrtimennsku, góða umgengni og 
öryggishugsun í vinnu. Frumkvæði, sjálfstæð og vönduð 
vinnubrögð. Metnað til að læra og vaxa í starfi.

MENNTUN
• Vélvirki, vélfræðingur eða bifvélavirki.
• Önnur menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is til og með 10. september 2017. 
Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem kemur 
fram ástæða þess að sótt er um. Nánari upplýsingar veitir Sveinn 
Símonarson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs Kletts, í síma 
590-5152 og netfanginu svsi@klettur.is
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Klettur er leiðandi í þjónustu og sölu vörubíla, vinnuvéla og tækja.
Hjá Kletti vinna um 85 manns við þjónustu og sölu á meðal annars Scania og 
Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.
Gildi Kletts eru heilindi, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

GAKKTU TIL LIÐS
VIÐ KRAFTMIKINN HÓP 
Vegna stöðugrar aukningar í verkefnum getum við hjá Kletti – sölu og þjónustu ehf. bætt nýjum 



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

Deildarstjóri óskast til starfa í leikskólanum Sæborg,  
Star haga 11, 107 Reykjavík. Sæborg er menningarleikskóli 
þar sem unnið er í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og  
áhersla lögð á skapandi starf með börnum og lýðræði.  
Leikskólinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- og 
frístundaráðs og unnið er að spennandi þróunarverkefnum.  
Sjá nánar á heimasíðu leikskólans, www.saeborg.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
 samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.
• Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem 

fram fer á deildinni.
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar.
• Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá.
• Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu.

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum 
• Þekking á skráningarvinnu 
• Áhugi og þekking á skapandi starfi með börnum æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og KÍ vegna Félags leikskólakennara. Umsækjendur 
eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Soffía Þorsteinsdóttir í síma 693-9851 og tölvupósti  
soffia.thorsteinsdottir@reykjavik.is

Deildarstjóri á yngstu deild 
í leikskólanum Sæborg

SB
Glugga og hurðasmiðja SB ehf. 

Glugga og hurðasmiðja SB óskar eftir að ráða starfsmann í 
frágang á gluggum og hurðum á verkstæði fyrirtækisins. 

Kjörið væri ef um eldri og reyndari smið væri að ræða. 

Eins óskum við eftir að ráða starfsmann í vélasal, við vinnu 
á tölvustýrðum trésmíðavélum. Upplýsingar í síma: 565 4151 
og á netfangi: hurdir@simnet.is eða á staðnum.

Starfsmenn óskast

Fyrirtækið er stofnað 1974 og er sérhæft í glugga-og hurðasmíði

Hvaleyrarbraut 39, 220 Hafnarfirði 
Sími: 565-4151 • hurdir@simnet.is

Ísleifur heppni, Mathöll Hlemmur | www.isleifurheppni.is 

Við opnuðum við frábærar viðtökur í 
Hlemmur – Mathöll og viðtökurnar fóru 
fram úr okkar björtustu vonum. Við 
þurfum því starfsfólk strax í fullt starf 
og í hlutastarf. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á arkiteo@arkiteo.is eða hafið 
samband í síma 696 3699.

HJÁLP !!!
STARFSFÓLK Rekstrarstjóri verslana

Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan rekstrarstjóra til 
starfa.           Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum. 

 Þar starfa yfir 70.000 manns. 
Við einbeitum okkur að heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp 

 Einkunnarorð okkar er “Fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Ber ábyrgð á fjórum verslunum 
ABC greining á vörum 
Söluáherslur og uppstillingar 
Opna fleiri verslanir
Afleysingar Við bjóðum: 

Sölukeppnir
Góðan starfsanda
Fjölskylduvænt fyrirtæki
Tækifæri til að þróast í 
starfi 

Menntun og hæfniskröfur: 
Iðnmenntun kostur
Þekking á vörum Würth kostur 
Reynsla af sölustörfum er skilyrði   
Þekking á Navision nauðsynleg

Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri, 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á robert@wurth.is 
með ferilskrá og mynd  -  Umsóknarfrestur er til 30.ágúst 2017.
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á skemmtilegum

vinnustað

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/

Hæfniskröfur
 • Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
 • Áhugi á íþróttum og útivist
 • Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á sport@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 3. september.

 
 

 

Eru þjónustulund, jákvæðni og
frumkvæði þínir styrkleikar?
Þá viljum við fá þig til okkar.  Við erum að leita að röskum
og jákvæðum starfsmönnum til að slást í hópinn með
okkur, bæði í fullt starf sem og hlutastarf.

viltu
vinna

fólki?
með hressu



Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Ístak var stofnað árið 1970 og annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnarframkvæmdir, vega- og brúa-
gerð auk flugvalla, enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og 
einstaklinga. Ístak er dótturfélag Aarsleff Group sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfs-
menn í ýmsum heimsálfum.

Öflugur verkefnastjóri og hönnuður, til að stýra 
framleiðslu steinsteyptra eininga
Steypuskáli Ístaks hefur yfir að ráða fyrirtaks aðstöðu til framleiðslu 

á steyptum einingum. Leitað er að aðila sem getur útfært hönnun og 

haft yfirumsjón með framleiðslu eininga, í samvinnu við viðskipta-

vini, jafnt innan fyrirtækisins sem utan. Um er að ræða nýtt starf og 

mun viðkomandi aðili taka þátt í að móta starfsemi steypuskálans til 

framtíðar.

Hæfniskröfur:
•  Byggingarverkfræði eða -tæknifræði. 

• Þekking á framleiðslu steyptra eininga.

• Haldgóð reynsla af burðarþolshönnun.

• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar. 

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.

Helstu verkefni:
•  Hönnun á steinsteyptum einingum.

• Umsjón með framleiðslu og gæðaeftirliti.

• Umsjón með rekstri steypuskála og áætlana.

• Útbúa teikningar og gögn til framleiðslu eininga.

• Gerð tilboða.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september.  Kostur er ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Sótt er um 
á istak.is/starfsumsokn/.  Nánari upplýsingar veitir Ólöf Jóna Tryggvadóttir (olofj@istak.is) í síma 530 2705. 
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Litla Jólabúðin 
Óskar eftir starfkrafti í hálft starf

• Vinnutími 10-14 og aðra hverja helgi.
• Aðeins 20 ára og eldri koma til greina.
• Íslenska og enska skilyrði,önnur tungumál væri kostur.
• Snyrtimenska,háttvísi og alúðlegrar framkomu krafist.
• Gott væri að viðkomandi hafi reynslu af sölustörfum og  
 gæti byrjað strax.

Umsóknir sendist með ferilskrá til:
Lindsay@simnet.is fyrir 10. sept. 2017

Umsóknir má senda á netfangið
zikzak@internet.is

Við leitum að hressum og skemmtilegum
samstarfskonum, 35 ára + til þess að
sinna sölu og framúrskarandi þjónustu.
Um er að ræða fullt starf, íhlaupastarf
hluta- og helgarstarf. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf sem fyrst. 

Sölu- og þjónustustarf
Í ZikZak í Kringlunni

rúv starfar í almannaþágu og hefur það  
hlutverk að vekja, virkja og e�a. Ö�ugt og 
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið  
með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar  
sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Fréttamaður
RÚVAK
Svæðisstöð RÚV á Akureyri leitar að fréttamanni 
í 100% starf með reynslu af fréttaskrifum, 
vinnslu frétta fyrir ljósvakamiðla og fyrir vef. 
Viðkomandi þarf að hafa mjög gott vald á 
íslensku máli og hafa breiða almenna þekkingu. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. sept. 2017. 

Upplýsingar um star�ð og skil umsókna er að 
�nna á www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem karla og fólk af 
ólíkum uppruna til að sækja um star�ð.

www.ruv.is

      

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Umsóknarfrestur
9. sept.  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Erum við að leita að þér?

Fasteignir og viðhald
EFLA leitar að öflugum starfsmanni á fagsviðið Fasteignir og viðhald. Starfið felur 
í sér �ölbreytt verkefni s.s. ástandsskoðanir og áætlanagerð, greining skemmda og 
byggingareðlisfræðilegar uppbyggingar mannvirkja, hönnun viðhaldslausna og útfærslur 
endurbóta, gerð verklýsinga, útboðsgagna og verksamninga auk eftirlits með viðhalds- 
framkvæmdum á verkstað.

Hæfniskröfur:

Raforkukerfi
EFLA leitar að rafmagnsverk- eða tæknifræðingi á fagsvið Raforkukerfa. Starfið felst í 
�ölbreyttri ráðgjöf og hönnun á sviði raforkumála, gerð verklýsinga, verkeftirliti og ýmiss 
konar greiningum.

Hæfniskröfur:

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í 
gegnum vefsíðu EFLU, efla.is/um-eflu/laus-storf fyrir 9. september næstkomandi.  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á a�ragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 350 samhentra 
starfsmanna.

• Háskólamenntun í byggingafræði,   

 byggingartæknifræði eða verkfræði

• Iðnmenntun og fagleg reynsla á sviði  

 byggingaframkvæmda

• Þekking í viðhaldsráðgjöf og áætlanagerð  

 kostur

• Þjónustulipurð og færni í mannlegum

 samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð og að geta unnið 

 vel í hópi

• Gott vald á íslensku og ensku,

 Norðurlandamál er kostur

• Háskólamenntun í rafmagnsverkfræði eða

 rafmagnstæknifræði í sterkstraum

• Þjónustulipurð og færni í mannlegum

 samskiptum

• Góð almenn tölvukunnátta

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku og ensku,

 Norðurlandamál er kostur

HANDLAGINN
UPPSETNINGARMAÐUR

Umsóknarfrestur er til og með 3. september nk.

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

SÆKJA UM

Nánari upplýsingar 
eru veittar hjá 
Ráðum ráðningarstofu, 
radum@radum.is. 
Sótt er um starfið 
á www.radum.is.

Z - brautir & gluggatjöld óska eftir að ráða starfsmann í máltöku og 
upp setningu á gluggatjöldum hjá viðskiptavinum auk annarra tilfallandi verkefna.

Viðkomandi þarf að hafa mjög góða færni í samskiptum, vera þjónustulipur, laghentur 
og nákvæmur í vinnubrögðum. Vinnutími er virka daga frá klukkan 8:00-17:00.

Verslun Z – brauta & gluggatjalda var stofnuð árið 1966 og er til húsa í Faxafeni 14. 
Fyrirtækið hefur verið með heildarlausnir í gluggatjöldum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum 
landsins t.d. Nýherja, Flugstöð Leifs Eiríkssonar, Össur, Actavis, KPMG og Nordica hótel.
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Fjölskylduþjónusta
»    Starfsmaður í þrif og stuðning
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Tröllheimar Áslandsskóla
»    Skólaliði - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðb. á frístundaheimili - Hraunvallaskóli
»    Sérkennsla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastj. tómstundamið. - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

Þjónustuver
»    Þjónustufulltrúi

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

 
Karlar jafnt sem konur er hvött 
til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður 
íbúðakjarna fyrir fatlað fólk 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhugasömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og leiða 
starfsemi í íbúðakjarna í Dimmuhvarfi.  

Starfshlutfall og ráðningartími

Um er að ræða 100% starf,  til eins árs.      
Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa eða mennta- og félagsvísinda
•	 Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks skilyrði. 
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.
Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun. 
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins.
•	 Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
•	 Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur og aðra aðila um málefni íbúanna. 
•	 Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar. 

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir  í síma 441-000 og einnig í netfangið 
gudlaugo@kopavogur.is.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

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

 

Icelandair leitar að starfsmanni í starf sérfræðings – Manager Cabin Crew í rekstrar- og flugöryggisdeild flugfreyja 
og flugþjóna. Deildin heyrir undir flugrekstrarsvið Icelandair og annast öryggismál um borð, starfsmannamál 
flugfreyja og flugþjóna auk útfærslu á þjónustu um borð í flugvélum félagsins.

STARFSSVIÐ:
■■ Umsjón með starfsmannamálum flugfreyja og flugþjóna.
■■ Eftirfylgni með starfsmannastefnu.
■■ Vinna við nýráðningar og starfslok.
■■ Ráðgjöf, stuðningur og upplýsingaveita til flugfreyja og flugþjóna.
■■ Árangursmælingar og eftirfylgni er varðar öryggis-, þjónustu- og 

starfsmannamál og stjórn á verkefnum þeim tengdum.
■■ Framfylgni á rekstraráætlun deildarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:
■■ Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
■■ Reynsla og þekking af starfsmannastjórnun er æskileg.
■■ Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
■■ Góð ensku- og íslenskukunnátta.
■■ Góð tölvufærni, sér í lagi vinna í excel.
■■ Þekking á flugrekstri er kostur.
■■ Vönduð og nákvæm vinnubrögð.
■■ Framúrskarandi samskiptahæfileikar. 
■■ Frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 5. september 2017.

SÉRFRÆÐINGUR  
Á FLUGREKSTRARSVIÐI  
MANAGER CABIN CREW

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf  
í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Klara Vigfúsdóttir I Forstöðumaður Cabin Operations I klarav@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I Mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 8
55

79
 0

8
/1

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGG býður þér til starfa 
 

Rafvirkjar 
Vantar öfluga rafvirkja sem geta tekið að sér stórt 
verkefni í Reykjanesbæ. Mikil mælingavinna 
framundan. Upplýsingar veitir                
Guðmundur Sölvi S:693-7329 
gudmundur@bygg.is 

 

 Vörubílstjóri,  
 Vélamenn 

 
Framtíðarstörf í boði.  

  Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

 
www.bygg.is 

  guðjon@bygg.is 
 

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

(

HEIMA

Áhugasamir hafi samband við Höllu Thoroddsen, 
framkvæmdastjóra Sóltúns Heima, í síma 563 1402 
eða netfangið halla@soltunheima.is.  
Fullum trúnaði er heitið.

Umsóknarfrestur er til 8. september.

Sóltún 2, 105 Reykjavík, sími 563-1400
www.soltunheima.is

Við leitum að jákvæðum, lausnamiðuðum og drífandi einstaklingi með  
ólæknandi áhuga fyrir bættri vellíðan og heilsu aldraðra. Við lofum spennandi verkefnum 
og skemmtilegu starfsumhverfi í nýju fyrirtæki á sviði öldrunarþjónustu. 

STARF: HJÚKRUNARSTJÓRI HEIMAÞJÓNUSTU OG HEIMAHJÚKRUNAR

STARFSSVIÐ:
Þróun og uppbygging á heimaþjónustu  
og heimahjúkrun

Þjónusta  og samskipti við skjólstæðinga,  
ættingja og aðra hagsmunaðila

Skipulagning þjónustu

Gerð gæðahandbókar

Stjórnun starfsmanna í heimaþjónustu  
og heimahjúkrun

Önnur verkefni í samráði við yfirmann

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
Hjúkrunarfræðingur með meistarapróf 
sem nýtist í starfi

Reynsla af þjónustu við aldraðra,  
starfsreynsla í heimaþjónustu eða  
heimahjúkrun er kostur

Hæfni til að vinna sjálfstætt

Skipulagshæfni

Hugmyndaauðgi

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

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum
sem geta unnið sjálfstætt.

• Í boði eru allar vaktir

• Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.

• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is Nánari upplýsingar 

veitir Svanlaug Guðnadóttir framkvæmd astjóri hjúkrunar í síma 864-4184

Kópavogsbraut 1C • 200 Kópavogur • Sími 560 4100 • Fax 560 4175

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, la-
gervinna 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

HEGÐUNARRÁÐGJAFI ÓSKAST
Reykjanesbær óskar e�ir að ráða hegðunarráðgjafa  
til starfa á fræðslusvið bæjarins. Nú í haust mun 
skólaþjónusta Reykjanesbæjar bjóða uppá þjónustu 
hegðunarráðgjafa í fyrsta sinn, fyrir leik- og grunnskóla.  
Markmið þjónustunnar er að veita sérhæfða og  
einstaklingsmiðaða ráðgjöf í raunaðstæðum, sem  
byggir á viðurkenndum aðferðum.
Hegðunarráðgjafi starfar í þverfaglegu samstarfi við  
kennsluráðgjafa, sálfræðinga, talmeinafræðinga, 
starfsfólk skóla, velferðarþjónustu og aðra sérfræð- 
inga. Faglegt starfsumhverfi þar sem lögð er áhersla á 
sjálfstæði, vönduð vinnubrögð, klínískar leiðbeiningar 
og að hagsmunir nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings:
• Sérhæfð og einstaklingsmiðuð ráðgjöf til skóla vegna  
   nemenda í leikskóla og yngri bekkjum grunnskóla sem  
   eiga erfi� með að taka virkan þá� í daglegu skólastarfi.
• Bein athugun á börnum í leik- og grunnskólum, þar  
   sem stuðst er við viðurkenndar aðferðir við kort- 
   lagningu hegðunar (sbr. virknigreining).
• Vinnur aðgerðaráætlun í samstarfi við starfsfólk  
   skóla og styður við innleiðingu og framkvæmd hennar.
•  Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði kennslufræða, sálfræði,  
   uppeldis- og menntunarfræða eða önnur menntun  
   sem nýtist í starfi og tengist vinnu með börnum í  
   skólaaðstæðum.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði árangurs- 
   ríkra uppeldis- og hegðunarmótandi aðferða.
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði  
   í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Trausti  
Einarsson yfirsálfræðingur,  einar.t.einarsson@ 
reykjanesbaer.is Sækja skal um starfið á vef Reykja- 
nesbæjar, www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.

Umsóknarfrestur er til og með 
10. september 2017.
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Skrifstofustjóri

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
skrifstofustjóra. Um er að ræða 100% starf og æski- 
legur ráðningartími er frá 1. nóvember 2017. 

Helstu verkefni eru:
•	Umsjón með skrifstofueiningu Fjölskyldusviðs
•	Heldur utanum rekstur/bókhald kostnaðarstöðva		
	 sviðsins
•	Vinnur að fjárhagsáætlana- og starfsáætlanagerð	í	
	 samstarfi við sviðsstjóra
•	Sinnir fjárhagslegu eftirliti
•	Sinnir ýmsum þróunarverkefnum

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•	Háskólapróf	á	•	Háskólapróf	á	•	Háskólapróf viðskipta- eða rekstrarsviði.
•	Reynsla af almennum skrifstofustörfum þ.m.t.
	 bókhaldi		er nauðsynleg ásamt færni	í	öllum
	 almennum tölvuforritum
•	Þekking	á	Navision og SAP er kostur
•	Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni		
	 er nauðsynleg svo og hæfni til að vinna sjálfstætt
•	Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott		gott		gott
	 orðspor og að framkoma og athafnir	á	vinnustað og		
	 utan hans samrýmist starfinu

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2017

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hálsaskóg

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 leikskólastjóra í Hálsaskógi.
Hálsaskógur er 6 deilda leikskóli við Hálsasel 27-29 í Seljahverfi í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru leikur, virðing og vinátta og 
markvisst er unnið með fjölbreytileikann og fjölmenningu. Leikskólinn er Grænfánaskóli og tók þátt í Nordplus Junior verkefni um 
umhverfismennt, The earth depends on me. Útinám og vettvangsferðir skipa stóran sess í starfinu og markmiðið er að börnin fái 
tækifæri til að njóta og upplifa. Unnið er eftir hugmyndafræði um jákvæða sálfræði og verið er að innleiða Uppeldi til ábyrgðar.  
Hálsaskógur tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi Breiðholt og áhersla er lögð á að bjóða upp á hollan og góðan mat í leikskólanum. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf  
í Hálsaskógi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. nóvember 2017. Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

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

ÓSKUM EFTIR HRESSU OG DUGLEGU STARFSFÓLKI.

Vilt þú verða hluti af faglegum, duglegum og skemmtilegum hópi starfsfólks á KFC?
Hefurðu áhuga á að vinna fyrir eina stærstu skyndibitakeðju heims og eiga möguleika á að vinna þig 
upp og þróast í starfi? Við bjóðum uppá sveigjanlegan vinnutíma og frábæra stemningu á vinnustað. 

Hefur þú áhuga á að slást í hópinn? Fylltu út umsóknarformið á www.kfc.is/atvinna
Fyrirspurnir um störfin sendist á barbara@kfc.is

ÉG VIL VINNA
MEÐ ÞÉR



Do you want to take part in 
building the True Cloud Concept 
for the biggest tech companies in 
the world?

Do you love finding creative 
solutions to dicult challenges? Do 
you thrive as part of a committed 
team? Do you want to make an 
impact and help your career and 
your company advance together? 

Then join our Reykjavik team and 
help accelerate the leadership of 
NetApp in Hybrid Cloud globally.

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides 
global organizations the ability to manage and share their data across on-premises, private, and public clouds. qstack.com/careers. 

Senior Software Engineer

Quality Assurance Lead

Site Reliability Engineer Frontend Developer

Software Engineer

Quality Assurance Engineer



Iceland is hiring!
We hire exceptionally talented people and support them to do what they do best. We value our employee’s input 
greatly, and urge them to take initiative and be innovative. Looking after our people is an important part of how we 
do business. We nurture a dynamic and exciting workplace, with great opportunity for career acceleration. NetApp 
has been listed in the top 5 as the World’s Best Multinational Workplaces for 5 consecutive years.

Apply now at: qstack.com/careers. Note that only applications in English will be accepted.

Senior Software Engineer

As an experienced developer, you will take  the lead in design and 
implementation of our current and future products. You are comfortable 
working on existing or new code, and able to quickly understand code 
architecture. You will mentor new team members and lead by example.

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field, or 

equivalent practical experience
• 5 - 7 years experience, with demonstrated ability to take a leading 

role in a development team
• Extensive experience with:

• Java or Go
• Container based technology, either Docker or Kubernetes
• Linux, preferably Debian
• REST API design and implementation
• Git
• Traditional and document databases

• Systematic problem-solving approach, coupled with strong 
communication skills, and a sense of ownership and drive

• Broad experience a plus.

Quality Assurance Lead

As the lead of our QA team, you will work closely with our development 
and SRE teams in an agile environment. You’ll be responsible for writing 
test plans, analysing our testing needs, and designing and implementing 
automated system tests, including UI tests. You’ll mentor other teams on 
QA best practice and take an active part in daily QA activities, including 
synchronisation with remote teams. 

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field or 

equivalent practical experience
• 3 - 5 years experience in a leading role in a software QA team
• Extensive experience with:

• Software testing, automated and manual
• JIRA workflows, or a similar issue system
• Scripting and automation with one or more of Python, Go, Perl or 

Ruby
• Git

Site Reliability Engineer

As a Site Reliability Engineer, you’ll engage in and improve the lifecycle 
of services - from design through deployment, operation and refinement. 
You’ll maintain services by measuring and monitoring availability, latency 
and overall system health. You’ll also play an important role in scaling 
systems sustainably through automation and evolving them by pushing 
for changes to improve reliability and velocity.

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field or 

equivalent practical experience
• 5 - 7 years experience in a similar role
• Extensive experience with:

• Distributed systems design and orchestration with Kubernetes
• Infrastructure automation, preferably using Terraform
• Scripting and automation with one or more of Python, Go, Perl or 

Ruby
• Strong understanding of systems design and networking with 

regards to performance and scale
• Systematic problem-solving approach, coupled with strong 

communication skills, and a sense of ownership and drive.

Frontend Developer

As a part of our frontend development team, you will work on 
implementing, testing and debugging our current and future products.
You will work closely with other teams and our customers on finding the 
best solution to complicated problems. You are comfortable working 
with a distributed, large scale system that is constantly evolving, with 
an eye for detail and a proven track record of delivering quality code.

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field or 

equivalent practical experience
• 5 - 7 years experience as a front end developer
• Extensive experience with:

• Node.js
• Modern JavaScript development with ECMAScript 6
• Git
• Working with a JavaScript unit test library

• Strong experience working with backend APIs, and the ability to 
understand system design and restraints.

Software Engineer

As a part of our core team, you are comfortable working in a team of 
motivated people. You will work on implementing new solutions, as well 
as adding to existing codebases.

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field or 

equivalent practical experience
• 3 - 5 years experience in a similar role
• Extensive experience with:

• Java or Go
• Container based technology, either Docker or Kubernetes
• REST API implementation
• Git
• Traditional and document databases

• Demonstrated Linux experience
• Systematic problem-solving approach, coupled with strong 

communication skills, and a sense of ownership and drive.

Quality Assurance Engineer

As a part of our QA team, you’ll execute manual tests, implement 
integration tests and help with our automation e�orts. Working closely 
with our development and SRE teams on deployment verifications, 
you’ll also assist with adding new components to our build pipeline and 
testing suite.

Qualifications
• BSc degree in Computer Science or related technical field, or 

equivalent practical experience
• 2 years experience working in QA for a software company
• Extensive experience with:

• Container technology, preferably Kubernetes
• Working with modern software build systems – Gitlab users 

welcome
• Git



Efnistaka í Seljadal í Mosfellsbæ
Mat á umhverfisáhrifum

Kynning á drögum að matsáætlun

Til að mæta efnisþörf fyrir malbikunarframkvæmdir á 
höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess hyggst 
Malbikunarstöðin Höfði hf. halda áfram efnisvinnslu í 
Seljadal í Mosfellsbæ til næstu tveggja ára. 
Efnisvinnslan næstu tvö ár verður innan þess svæðis 
sem afmarkað er á aðalskipulagi og er áætlað 
efnismagn að hámarki 60 þúsund m3.
Vegna lV. ákvæðis til bráðabirgða í lögum um 
náttúruvernd nr. 44/1999 þarf nú að afla námunni 
framkvæmdaleyfis og verður því fjallað um 
framkvæmdina í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Vinna við mat á umhverfisáhrifum er hafin hjá EFLU 
verkfræðistofu og eru drög að tillögu að matsáætlun 
aðgengileg á vef verkfræðistofunnar EFLU www.efla.is 
frá 21. febrúar til 7. mars 2014.
Hægt er að koma ábendingum og athugasemdum við 
drög að tillögu að matsáætlun til Ólafs Árnasonar hjá 
verkfræðistofunni EFLU.
Athugasemdir er hægt að senda með tölvupósti á 
netfangið olafur.arnason@efla.is eða skriflega á 
heimilisfangið Höfðabakki 9, 110 Reykjavík merkt 
„Seljadalsnáma – Mat á umhverfisáhrifum“.

Malbikunarstöðin Höfði hf.
Sævarhöfða 6-10 - 110 Reykjavík
sími: 587 5848 - www.malbik.is

Malbikunarstöðin Höfði HF
Sævarhöfða 6-10  •  110 Reykjavík  •  Sími: 587 5848  •  Fax: 587 5576

Pósthólf 10032  • 130 Reykjavík  •  Kt. 581096-2919  •  Vsk: 52200

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:

Verkamönnum í malbikunarvinnu

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Starfsfólk óskast

Sölumaður
atvinnueldhús

ta
kt
ik
/4

8
0
6
#

Óskum eftir sölumanni
atvinnueldhús / stóreldhús.

Upplýsingar um umsækjenda, aldur og starfsferil 
óskast sendar á netfangið sht@verslun.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 5400

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
sími: 535 1300 - Fax: 535 1305
verslun@verslun.is

Allt fyrir 
veitingar

Allt fyrir 
vöruhús og lager

Allt fyrir 
stóreldhús

Allt fyrir 
öryggiskerfi

Allt fyrir 
hótel

Allt hjá okkur

Heildarlausnir 
fyrir stóreldhús 
og mötuneyti

Verslunartækni 
býður metnaðarfulla 
sérþekkingu í 
þjónustu við 
atvinnueldhús, 
stóreldhús, 
mötuneyti skóla og 
heilbrigðisstofnanir.

Allt fyrir
verslanir

Helstu verkefni
· Sala á tækjum í stóreldhús,    
  atvinnueldhús og mötuneyti.
· Ráðgjöf til rekstraraðila og     
  umsjónarmanna stóreldhúsa.
· Tilboðsgerð, pantanir, samskipti og  
  tæknilegar úrlausnir
· Þáttaka í kynningum fyrir viðskiptavini

Menntun og hæfniskröfur
· Kokkur, þjónn eða reynsla við sölu
  á þessu sviði
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund
· Ensku kunnátta æskileg
· Metnaður til að takast á við krefjandi
  verkefni í spennandi umhverfi

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann á tækjum í 
stóreldhús.  - Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum 

einstakling sem vill vinna með góðri liðsheild. 
Vinnutími er frá 08.00-17.00. - Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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  
og laugardaginn 2. september.  
Áhugasamar hafi samband í gegnum  
netfangið: korconcordia@gmail.com

korconcordia

Fjársýslan er þjónustu- 
og þekkingarstofnun 
á sviði opinberra 
fjármála. Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 
Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins.
 
Fjársýslan leggur áherslu 
á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. 
Góður starfsandi, 
fjölskylduvænt 
vinnuumhverfi og að 
starfsfólk hafi tækifæri  
til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.

Nánari upplýsingar um 
stofnunina er að finna á
www.fjs.is

Fjársýsla ríkisins auglýsir lausa stöðu sérfræðings á fjárreiðusviði. Um framtíðarstarf er að ræða 
í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Fjárreiðusvið er nýtt svið innan Fjársýslunnar sem m.a. sinnir 
verkefnum sem áður heyrðu undir tekjusvið og ríkisfjárshirslu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta við notendur innheimtukerfa (TBR og Orri)
Uppgjör og afstemmingar 
Þróun og umsjón með rekstri innheimtukerfa
Þátttaka í gerð leiðbeininga og kennsla
Önnur verkefni í samráði við forstöðumann

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða góð reynsla af ofantöldum verkefnum
Góð kunnátta á Excel
Góð íslenskukunnátta
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
Góð þekking á upplýsingatæknimálum er æskileg
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnhagsráðherra og Félag 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert. Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 11.09.2017. Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is 

Nánari upplýsingar veita
Pétur Ólafur Einarsson  - petur.einarsson@fjs.is  - 545-7500
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson  - villivos@ruv.is  - 545-7500
Þorvaldur Steinarsson  - thorvaldur.steinarsson@fjs.is  - 545-7500

Fjársýsla ríkisins óskar eftir 
sérfræðingi á fjárreiðusvið

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á netfangið festa@samfelagsabyrgd.is fyrir 10. september og  
miðað er við að viðkomandi hefji störf 1. október.

Nánari upplýsingar er að finna á www.festasamfelagsabyrgd.is eða með því að hafa samband við  
Ketil Berg Magnússon, framkvæmdastjóra Festu í síma 599 6600.

Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð leitar að framúrskarandi verkefnastjóra í hálft 
starf til að miðla upplýsingum og skipuleggja viðburði um samfélagsábyrgð fyrirtækja. 
Við leitum að verkefnastjóra sem getur unnið sjálfstætt og í góðu samstarfi við 
framkvæmdastjóra, félaga og samstarfsaðila Festu.

Vilt þú efla samfélagsábyrgð fyrirtækja?

Helstu verkefni
– Umsjón með vef og samfélagsmiðlum

– Skipulagning og umsjón með 
fræðsluviðburðum og fundum

– Samskipti við aðildarfélög og 
samstarfsaðila

– Dagleg skrifstofustörf

Menntun og hæfniskröfur
Leitað er að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi 
með háskólamenntun sem nýtist í starfinu og áhuga á 
samfélagsábyrgð fyrirtækja. Reynsla af þjónustustjórnun á 
fyrirtækjamarkaði, viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga 
eru kostir. Samskiptafærni, skipulögð vinnubrögð og lipur 
textavinnsla er mikilvæg hæfni.

Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | 599 6600 | festasamfelagsabyrgd.is

Um Festu
Framtíðarsýn Festu er að íslensk fyrirtæki verði þekkt fyrir 
samfélagsábyrgð sína, ábyrga umgengni um náttúruna 
og þann ávinning sem þau skapa fyrir samfélagið.

Hlutverk Festu er að efla samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, auka 
vitund í samfélaginu og hvetja til samstarfs og aðgerða á þessu sviði.

Þau gildi sem Festa hefur að leiðarljósi í öllum sínum störfum 
eru trúverðugleiki, þekkingarmiðlun og samvinna.
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Um er að ræða nýtt sérnám í heilsugæsluhjúkrun 
í samstarfi  við Háskólann á Akureyri. Námið 
samanstendur af fræðilegu námi við Háskólann á 
Akureyri og klínískri þjálfun á heilsugæslustöð hjá HH 
undir handleiðslu lærimeistara. Námið er skipulagt til 
eins árs og lýkur með diplóma gráðu.

Markmið sérnáms:
  Efl a hæfni hjúkrunarfræðinga, meðal annars 
  í þverfaglegu samstarfi  á heilsugæslustöð.
  Móta viðhorf og sýn til þjónustu heilsugæslunnar 
  í komandi framtíð.
  Veita nemendum tækifæri til að rýna í og 
  innleiða gagnreynda starfshætti í daglegu 
  starfi  undir handleiðslu lærimeistara á 
  heilsugæslustöð.

Menntunar- og hæfnikröfur:
  Almennt hjúkrunarleyfi , BS gráða 
  (fyrsta einkunn).
  Viðkomandi sé starfandi á heilsugæslustöð 
  og hafi  a.m.k. tveggja ára starfsreynslu 
  innan heilsugæslu.  
  Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi .
  Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.

Frekari upplýsingar um sérnámsstöðurnar 
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir 
hjá Þróunarsviði HH í síma 585-1373 eða netfangi: 
ragnheidur.osk.erlendsdottir@heilsugaeslan.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem 
fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi. Jafnframt 
skal leggja fram staðfestar upplýsingar um hjúkrunarmenntun 
ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi . Mat á hæfni 
umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við 

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

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Sækja skal um á vef 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) 
undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérnámsstöður í 
heilsugæsluhjúkrun
Lausar eru sex sérnámsstöður hjúkrunarfræðinga í 
heilsugæsluhjúkrun við Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins (HH). Hver sérnámsstaða er 80% og veitist 
frá 1. ágúst 2015 til eins árs. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2015.
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Þroska- og hegðunarstöð er miðlæg, sérhæfð starfseining 
innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis. Stöðin er mönnuð 
þverfaglegum starfshópi sem sinnir m.a. greiningu, ráðgjöf, 
meðferð, fræðslu, rannsóknum, framþróun og starfsþjálfun 
í tengslum við börn sem hafa frávik í þroska, hegðun og/eða 
líðan. Markhópur starfseminnar eru börn að 18 ára aldri og 
foreldrar þeirra.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf barnalæknis/barna- og unglingageðlæknis felst 
einkum í greiningu, ráðgjöf og meðferð barna með þroska-, 
hegðunar- og geðheilbrigðisvanda í þverfaglegu samstarfi 
við aðra sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt 
starf í örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 

Hæfnikröfur
• Sérfræðimenntun í barna- og unglingageðlækningum  
 eða barnalækningum. 
• Staðgóð þekking og reynsla af greiningu og meðferð barna  
 með geðheilbrigðisvanda.
• Faglegur metnaður, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og  
 öguð vinnubrögð.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að  
  starfa í þverfaglegu teymi.
• Góð íslenskukunnátta skilyrði.

Frekari upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar veitir Gyða Sigurlaug Haraldsdóttir - 
gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is - 585-1350

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar 
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og 
rannsóknarstörf. Mat á hæfni umsækjenda byggist á  
innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

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

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðnin-
gu liggur fyrir. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 18.09.2017

HH Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar
Þönglabakki 1
109 Reykjavík

Sérfræðilæknir 
- Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Laus er til umsóknar staða barna- og unglinga geðlæknis eða sérfræðings í  
barnalækningum við Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslu höfuð borgarsvæðisins.  
Um er að ræða 100% starf en lægra starfshlutfall kemur til greina.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Leikskólaráðgjafi
hjá skólaþjónustu Árborgar

Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu leik-
skólaráðgjafa. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta og skólar í sveit-
arfélaginu vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn, 
foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun, öflug 
tengsl skóla og skólastiga og fjölbreytileg skólaþróunarverkefni 
sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins. 

Helstu verkefni
• Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla varðandi starfshætti og 
 starfsþróun
• Þátttaka í fag- og nemendateymum skóla og skólaþjónustu
• Þróun úrræða fyrir börn í samstarfi skóla, skólaþjónustu o.fl.
• Ráðgjöf og stuðningur við skólastjórnendur í starfsmanna- 

málum o.fl.
• Ráðgjöf og fræðsla til foreldra leikskólabarna
• Stuðningur við áætlanagerð leikskóla, skimanir og þróunarstarf  
• Aðstoð við mat á sérkennsluþörf leikskóla
• Aðstoð við fyrirlögn, úrvinnslu og túlkun skimana
• Verkefni á sviði daggæslumála 
• Ýmis önnur verkefni á skrifstofu skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf leikskólakennara og reynsla af starfi í leikskóla er 

skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og kennslufræða er 

æskileg 
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum og rekstri leikskóla er 
 æskileg
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir á 
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði 
Árborgar v/leikskólaráðgjafa, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 15. september 2017. 

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamn-
ingi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

ERUM VIÐ
AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Við óskum eftir duglegum og drífandi

einstakling í 50% og 100% vinnu. 

Góður kostur ef viðkomandi er:

• Samviskusamur, duglegur og orkumikill
• Með jákvætt viðmót og góða þjónustulund
• Áhugasamur um fallega hönnun
• Með reynslu af verslunarstörfum 
• Getur hafið störf sem fyrst 

Umsóknarfrestur er til 3. september. Ef þú hefur 
áhuga endilega sendu okkur ferilskrána þína á 
aurum@aurum.is. Öllum umsóknum er svarað.

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Ístak Vélsmiðja, óskar eftir að ráða metnaðar-
fullan verkstjóra
Ístak leitar að metnaðarfullum einstaklingi í öflugan hóp starfs-

manna vélsmiðju Ístaks sem fer ört stækkandi vegna góðrar 

verkefnastöðu. Í boði er spennandi starf og samkeppnishæf laun 

í góðu vinnuumhverfi þar sem verkstjórinn vinnur sjálfstætt og 

stýrir fjölbreyttum verkefnum í smiðjunni og hjá viðskiptavinum. 

Leitað er að einstaklingi með:
•  Reynslu af verkstjórn í stálsmiðju eða sambærilegu 

•  umhverfi.

• Sveinsbréf í stálsmíði eða tengdum greinum, 

•  meistararéttindi kostur.

• Haldgóða reynslu af stálsmíði.

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góða samskipta- og skipulagshæfileika.

Vélsmiðja Ístaks tekur að sér almenn stálsmíðaverkefni. 
Smiðjan sinnir öllu ferlinu og tekur að sér hönnun, 
smíði, sandblástur og málun samkvæmt gæðakerfum. Í 
smiðjunni starfar reyndur hópur starfsmanna sem bjóða 
upp á skjóta og góða þjónustu. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. september.  Kostur er ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Sótt er um á 
istak.is/starfsumsokn/.  Nánari upplýsingar veitir Ólöf Jóna Tryggvadóttir (olofj@istak.is) í síma 530 2705. 
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Viltu vinna í lifandi og skapandi 
starfsumhverfi?

Ás styrktarfélag veitir fólki með fötlun fjölbreytta og  
metnaðarfulla þjónustu. Við leitum að þroskaþjálfum, félags-
liðum og stuðningsfulltrúum, bæði í dag- og vaktavinnu.
Í búsetuþjónustu eru laus störf í vaktavinnu á tveimur 
heimilum í Kópavogi og einu í Reykjavík. Um er að ræða  
47 – 80% starfshlutfall. 
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.
Í Vinnu&virkni eru laus störf í dagvinnu.  
Við leitum að drífandi og áhugasömu starfsfólki til að takast 
á við fjölbreytt  og krefjandi verkefni i sveigjanlegu og  
skemmtilegu vinnuumhverfi. Karlmenn eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um.

Varðandi Vinnu & virkni hafið samband við Sigurbjörgu 
Sverrisdóttur  í s. 414 0540/414 0560, umsóknir má senda á 
netfangið essy@styrktarfelag.is.

Nánari upplýsingar um laus störf og umsóknareyðublað er 
að finna á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is undir 
Atvinna. 
Stöðurnar eru lausar strax eða eftir samkomulagi
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

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

Liðsmaður óskast! 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða  

löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar 
fasteignasala til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Létt og skemmtilegt starfsumhverfi

Frekari upplýsingar veitir Kristján Baldursson 
í síma 867 3040

BETRA BAK  
AUGLÝSIR EFTIR SÖLURÁÐGJÖFUM  
Í HLUTASTÖRF Á LAUGARDÖGUM.

Ef þú ert:

■ Eldri en 21 árs,

■ Áhugasamur/söm um sölumennsku,

■ Góður í mannlegum samskiptum,

■ Stundvís og heiðarleg/ur,

■ Til í að vinna á líflegum og skemmti-
legum vinnustað,

Þá er þetta starfið fyrir þig. 

Sendu þá umsókn á netfangið 
hafdis@betrabak.is

Starfsferilskrá og meðmæli  
eru æskileg fylgigögn. 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

Við leitum að 

Öflugum bifreiðastjóra til starfa

Hæfniskröfur:
·       Gilt ökuskírteini, aukin ökuréttindi D.
·       Gilt ökuritakort.
·       Hreint sakavottorð.
·       Reynsla af akstri hópferðabifreiða æskileg.
·       Rík hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
·       Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni.
·       Snyrtimennska, stundvísi og samviskusemi.
·       Íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni:
·       Akstur og umhirða hópferðabifreiða.
·       Þjónusta við farþega.
·       Vinna eftir öryggis- og gæðastöðlum fyrirtækisins.

Starfið er mjög fjölbreytt og skemmtilegt þar sem farið er bæði í lengri og styttri ferðir um landið. 
Um er að ræða 100% stöðu og framtíðarstarf.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2017. 
 Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á https://gjtravel.rada.is.  Með umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Már Þorvarðarson í síma 520 5240 eða í tölvupósti á netfangið mar@gjtravel.is.

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hópferðabifreiða. 
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og mikla reynslu af ferðaþjónusturekstri

  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2017.   
Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri 
störfum skulu berast á netfangið thorhildur@varmarskoli.is. Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir og Þóranna Rósa 
Ólafsdóttir skólastýrur í s: 525 0700. Umsóknir í frístundasel skal senda á Ragnar Karl forstöðumann frístundasels á netfangið 
ragnarkarl@varmarskoli.is og í s: 693-6721 Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Varmárskóli Mosfellsbæ 
 
VARMÁRSKÓLI Í MOSFELLSBÆ  LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 
 
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur 
byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á 
nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.  
 
Leiklistarkennari í hlutastarf               Skólaliði í fullt starf (eldri deild). Aðili þarf að 
Forfallakennari í 80-100% stöðu (getur verið tímabundið)             vera verkefnadrifinn og lausnamiðaður  
 

  

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Leyfisbréf grunnskólakennara 
 Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður 
 Góð færni í samvinnu og samskiptum 

 

 

 

 

Stuðningsfulltrúar – unnið frá 8-14:30/16:00 
leitum sérstaklega eftir karlmönnum   
Frístundaleiðbeinendur unnið frá 13-17 

 
Menntunar- og hæfnikröfur: 

  Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi 
 Áhugi á að vinna með börnum 
 Frumkvæði og sjálfstæði 
 Góð færni í samskiptum 
 Aldurstakmark 18 ára og eldri 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið 

· Þjónustufulltrúi þjónustuvers Kópavogsbæjar

 Menntasvið

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Kópavogsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla

· Matreiðslumaður og frístundaleiðbeinandi í   
 Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Snælandsskóla

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Kennari í Kópavogsskóla

Leikskólar

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari, leikskólasérkennari,    
 deildarstjóri og aðstoðarleikskólastjóri á   
 Austurkór

· Leiskólakennari á Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Aðstoðarmaður í eldhúsi, leikskólakennari   
 og sérkennari á Læk

· Leikskólakennari á Kópahvoll

· Leikskólakennari á Álfatúni

· Leikskólakennari á Dal

· Deildarstjóri á Álfatún

· Aðstoðarmatráður og leikskólakennarar á   
 Sólhvörfum

· Leikskólakennari á Kópasteini

· Leikskólakennari á Arnarsmára

Umhverfissvið

· Verkamenn hjá Kópavogsbæ

Velferðasvið

· Forstöðumaður íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður á áfangaheimili

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili

· Þroskaþjálfi íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Starfsfólk óskast í íbúðarkjarna fyrir fatlað   
 fólk

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

Marorka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í gagnadrifinni orkustjórnun fyrir skip.  
Við gerum viðskiptavinum okkar mögulegt að minnka eldsneytisnotkun, draga úr  
útblæstri og auka afkastagetu skipaflota. Höfuðstöðvar eru á Íslandi, en skrifstofur  
í Þýskalandi, Singapore og í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Borgartún 26  105 Reykjavík  marorka@marorka.comwww.marorka.com

Umsóknarfrestur er til 14. september.  
Vinsamlegast skiliðumsóknum á tölvupóstfang careers@marorka.com
Frekari upplýsingar veitir Heiða Lára Heiðarsdóttir, heida.heidarsdottir@marorka.com

SÉRFRÆÐINGUR Í ÞRÓUN GAGNAKERFA
(DATA ENGINEER)
Marorka leitar að öflugum sérfræðingi með brennandi áhuga á gríðargögnum (Big Data)  
til starfa við þróun stoðkerfa fyrir söfnun og úrvinnslu gagna.

Helstu verkefni:
• Þróun og uppbygging stoðkerfa fyrir söfnun og úrvinnslu gagna í AWS
• Þróun á forritaskilum (API) og undirliggjandi vefþjónustum fyrir önnur teymi og samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tölvunarfræði
• Reynsla af uppbyggingu skalanlegra og áreiðanlegra kerfa í tölvuskýjum
• Góð þekking á uppbyggingu gagnakerfa og gagnagrunnum
• Reynsla af Spark eða skyldum tólum fyrir gagnavinnslu er kostur

TÆKNITEIKNARI / INNKAUPASTJÓRI
Marorka leitar að drífandi og sjálfstæðum einstakling til að sjá um annars vegar að útbúa 
tækniteikningar fyrir orkustjórnunarkerfi Marorku og hins vegar að hafa umsjón með inn- 
kaupum og lagermálum. 

Helstu verkefni:
• Útbúa tækniteikningar fyrir Marorku kerfi
• Uppfæra tækniteikningar fyrir uppsett kerfi
• Sjá um innkaup á íhlutum og tryggja bestu kjör
• Þróa og sjá um innkaupaferlið með hagkvæmni að leiðarljósi
• Vörutalning

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á AutoCad
• Reynsla af tengibúnaði, iðntölvum og iðntölvustýringum kostur
• Reynsla af innkaupum kostur
• Góð enskukunnátta
• Nákvæmni, skipulag og samskiptahæfni

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  23 L AU G A R DAG U R   2 6 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7



Íspan óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf: 
 

Söluráðgjafi 
 

Helstu verkefni: Ráðgjöf til viðskiptavina,  
tilboðsgerð og sala. 

 
Móttaka viðskiptavina 

 

Helstu verkefni: Móttaka viðskiptavina,  
símsvörun og ýmis skrifstofustörf. 

 
Menntunar- og hæfniskröfur:  
- Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
- Þjónustulund og lipurð í samskiptum 
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Vilji til að læra og leggja sitt af mörkum 

 
Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk. Vinsamlegast 
sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið starf@ispan.is.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  
Störfin hæfa jafnt körlum sem konum. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 54 54 300. 
 

 

Íspan er rótgróið íslenskt iðnfyrirtæki 
sem starfað hefur frá árinu 1969. 
Íspan býður viðskiptavinum sínum 
fjölbreytt úrval af gleri, speglum og 
ísetningarefni. Í verksmiðju Íspan í 
Kópavogi eru framleitt, eftir óskum 
viðskiptavina; einangrunargler, hillur, 
speglar, borðplötur, bílspeglar og 
margt fleira. Mikil áhersla er lögð á 
gæði og góða þjónustu. Hjá Íspan 
starfa, að jafnaði, yfir 30 manns. 
 
 Íspan ehf. • Smiðjuvegi 7 • 200 Kópavogi • Sími 54 54 300 • ispan.is 

Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is

Starfsmaður
á lager

Við leitum að einstaklingi sem 
- Er duglegur og sjálfstæður til verka

- Er góður í mannlegum samskiptum og hópastarfi

- Hefur frumkvæði og metnað í starfi

- Er móttækilegur fyrir nýjungum

- Er heilsuhraustur

- Hefur lyftarapróf

- Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af 

  notkun Microsoft Dynamics NAV

Við bjóðum
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum 
anda hjá  fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið  
starfrækt í 107 ár

Við hvetjum fólk af báðum kynjum sem er eldra en 
25 ára til að sækja um 

Allar umsóknir skulu sendar á  
kristjano@poulsen.is
fyrir 08.09.2017.

Poulsen er söluaðili á vörum fyrir málningar- og réttingarverkstæði. Bjóðum upp á 
heimsþekkt vörumerki eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, DeVillbiss, Evercoat, Pilkington, og AGC svo fátt eitt sé nefnt.
Poulsen hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 107 ár.

Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is

@poulsen.is@poulsen.is
fyrir 08.09.2017.fyrir 08.09.2017.

heimsþekkt vörumerki eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 

Almenn húsvarsla 
og akstur

Eir og Skjól hjúkrunarheimili leita að öflugum einstaklingi 
til að sinna húsvörslu og viðhaldi, ásamt akstri.

Hæfniskröfur:
• Góð íslenskukunnátta
• Bílpróf skilyrði
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni
• Hreint sakavottorð

Upplýsingar veitir Sumarliði Jónsson húsvörður, 
á skrifstofutíma í síma 522 5700.

Umsóknir ásamt ferilskrá má senda rafrænt í gegnum 
heimasíðu Eirar www.eir.is eða á summi@eir.is 
auðkenndar með: HúsvarslaHaust2017

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

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.

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  
og laugardaginn 2. september.  
Áhugasamar hafi samband í gegnum  
netfangið: korconcordia@gmail.com

korconcordia

 24 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 6 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



STÖRF Í BOÐI Í RÚMFATALAGERNUM  
Á SMÁRATORGI OG Á GRANDA

Rúmfatalagerinn á Smáratorgi óskar eftir að ráða 
hresst og jákvætt fólk til starfa í metravörudeild, 
smávörudeild, baðdeild, fatadeild og á kassa.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. Gott atvinnutækifæri 
sem býður upp á frábæra framtíðarmöguleika. 

Einnig vantar fólk á áfyllingavaktir  
virka daga frá kl. 7:00 - 11:30.

Rúmfatalagerinn á Granda óskar eftir að ráða 
hresst og jákvætt fólk til starfa í metravörudeild  

og húsgagnadeild. Fullt starf í boði.  
Gott atvinnutækifæri sem býður upp á  

frábæra framtíðarmöguleika. 

Rúmfatalagerinn á Smáratorgi
 Vinsamlegast sendið ferilskrá  

á ivar@rfl.is eða fyllið út  
umsókn á staðnum.   

Umsóknarfrestur er til 1. september.

Rúmfatalagerinn á Granda
 Vinsamlegast sendið ferilskrá  

á grandi.verslun@rfl.is eða fyllið út  
umsókn á staðnum.   

Umsóknarfrestur er til 1. september.
www.rumfatalagerinn.is

Rúmfatalagerinn á Smáratorgi
hresst og jákvætt fólk til starfa í 
smávörudeild

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. Gott atvinnutækifæri 

hresst og jákvætt fólk til starfa í 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sjúkraliði, lyflækningadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1376
Sjúkraliði, handlækningadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1375
Launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201708/1374
Bókari Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201708/1373
Sérfræðingur á fjárreiðusvið Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201708/1372
Starfsfólk á lager ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201708/1371
Doktorsnemi, lífvísindi/heilbr.tækniHáskóli Íslands, Lífvísindasetur Rvk/London 201708/1370
Geislafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201708/1369
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201708/1368
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201708/1367
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201708/1366
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201708/1365
Deildarstjóri á félagsmálasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201708/1364
Starfsmaður í mötuneyti Ríkisskattstjóri Reykjavík 201708/1363
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201708/1362
Sérfræðilæknir Heilsugæslan, Þroska- og hegðunarst. Reykjavík 201708/1361
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1360
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201708/1359
Ráðgjafar Barnaverndarstofa, Lækjarbakki Hella 201708/1358
Hljóðmaður Þjóðleikhúsið Reykjavík 201708/1357
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1356
Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201708/1355
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201708/1354
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag-/göngud. Landakoti Reykjavík 201708/1353
Sjúkraliði Landspítali, útskrifardeild Landakoti Reykjavík 201708/1352
Sjúkraliði Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201708/1351
Sjúkraliði Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201708/1350
Embætti prests heyrnarlausra Biskupsembættið Reykjavík 201708/1349
Tómstunda- og félagsmálafræð. Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201708/1348
Hjúkrunarfræðingar, lyflækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1347
Hjúkrunarfræðingar, handlækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1346
Hjúkrunarfr., starfsm.heilsuvernd Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201708/1345
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201708/1344
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201708/1343
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201708/1342
Lögfræðingur Vinnueftirlitið Reykjavík 201708/1341
Embætti skrifstofustjóra Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201708/1340
Sérfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201708/1339

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi. 

 Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 
www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmenn á lokaða deild Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um? Um er að ræða tvær 100% stöður í vaktavinnu, aðallega 
á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.

Starfsvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
•	 Umönnun	og	gæslu	ungmenna
•	 Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglinga	á	deildinni
•	 Fylgja	eftir	því	verklagi	sem	á	deildinni	er	ásamt	
 skráningu upplýsinga 

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
•	 meðferðarvinnu	og	daglegum	samskiptum,	við	unglinga
•	 samskiptum	við	foreldra
•	 vinnu	að	tómstundastarfi	með	unglingum
•	 einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglingana	í	meðferð	í		
	 samvinnu	við	deildarstjóra,	og	sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð	er	áhersla	á	persónulega	eiginleika,	svo	sem	líkamlegt	
hreysti,	góða	samskiptahæfni,	sveigjanleika,	jákvætt	viðhorf	
til	skjólstæðinga,	stundvísi,	áhuga	á	meðferðarstörfum	og	
skipulögð	vinnubrögð.

Hæfnikröfur
•	 Reynsla	og/eða	menntun	sem	að	mati	forstöðumanns	nýtist		
	 í	starfi,	t.d.	í	meðferðar-,	tómstunda-	eða	íþróttastarfi.
•	 Áhugi	á	að	vinna	með	unglingum	
•	 Reynsla	af	öryggisgæslu	og	umönnun	krefjandi	 
	 skjólstæðinga	er	kostur
•	 Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá	meðferðar- 
 nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri Neyðar-
vistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá upplýsingar 
hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800
________________________________________________
Með	umsóknum	skulu	fylgja	upplýsingar	um	menntun	og	fyrri	
störf.	Við	úrvinnslu	umsókna	um	störfin	gildir	mat	forstöðu-
manns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.  
Umsóknarfrestur er til 4. sept nk. og þarf umsækjandi helst 
að	geta	hafið	störf	sem	fyrst.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	
þegar ráðning hefur verið ákveðin.
Umsóknir berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 
Reykjavík eða netfangið bvs@bvs.is eigi síðar en 4. sept 
2017. Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.
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Byggjum á betra verði

Sölumenn óskast í lagnadeild í nýrri 
og glæsilegri Fagmannaverslun 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi

Húsasmiðjan og 
Blómaval Skútuvogi

vilja ráða til starfa 
kassagjaldkera í verslununum 
sínum.

Um er að ræða full störf og 
hlutastörf seinnipart dags.

Ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla viðskiptavina á kassa
• Uppgjör í lok vaktar
• Önnur almenn verslunarstörf

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni og 
Blómavali

Vilt þú vera með okkur í liði?

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

Húsasmiðjuna einkennir góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Umsóknir berist 
fyrir 5. september 
í netfangið 
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið 
fram hvaða starf 
sótt er um.

Laghentur snillingur!

Ef þú:

Ef þú hefur áhuga á að ganga í liðið okkar, ekki 
hika við að senda inn umsókn. 
Umsóknafrestur er til 3. september  
Sendið  umsókn og ferilskrá á 
syrusson@syrusson.is  

Syrusson liðið

...þá erum við að leita að þér! 

Við hjá Syrusson leitum að laghentum 
snillingi til þess að fullkomna liðið okkar. 
Viðkomandi mun sinna margvíslegum 
verkefnum svo sem einföldum lagerstörfum, 
samsetningu húsgagna, útkeyrslu ásamt 
öðru tilfallandi.  

Á móti bjóðum við skemmtilega 
samstarfsmenn hjá framsæknu og ört 
vaxandi fyrirtæki. 

-   kannt að fara með verkfæri og setja saman húsgögn             
     eins og ekkert sé
     (reynsla af smíðavinnu er mikill kostur)
-   getur skipulagt lagerrými og raðað jafnvel þungum    
     hlutum í hillur.
     (reynsla af lagerstörfum er mikill kostur
-   hefur þokkalega tölvukunnáttu, getur lært á ný kerfi 
     og notað Excel
-   getur ekið sendibíl
-   ert með hreint sakavottorð  
-   ert drífandi, jákvæð/ur og með góða þjónustulund      

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
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Garðabær efnir hér með til framkvæmdasamkeppni um 
tillögu að rammaskipulagi Vífilsstaðalands. Svæðið sem 
samkeppnin nær til er um 350 ha að flatarmáli og liggur austan 
Reykjanesbrautar. Innan svæðisins er Hnoðraholt, Vetrarmýri, 
Smalaholt, Rjúpnahæð, Vífilsstaðir og Vífilsstaðahraun. Svæðið er 
skilgreint sem þróunarsvæði í tillögu að Aðalskipulagi Garðabæjar 
2016-2030 sem nú er á lokastigi skipulagsferlis. Innan þess er gert ráð fyrir 
íbúðarbyggð, íþróttasvæði, golfvelli, útivistarsvæðum, verslun- og þjónustu 
og kirkjugarði.

Markmiðið með samkeppninni er að laða fram hugmyndir að heildarsýn fyrir 
samkeppnissvæðið og móta framtíðarstefnu um uppbyggingu þess í 
rammaskipulagi sem síðar er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir gerð 
deiliskipulagsáætlana innan svæðisins.

Samkeppnin er framkvæmdasamkeppni í samvinnu við Arkitektafélag 
Íslands og skilafrestur er til 20. nóvember 2017. Rétt til þátttöku hafa félagar 
í Arkitektafélagi Íslands, Skipulagsfræðingafélagi Íslands, Félagi íslenskra 
landslagsarkitekta og aðrir þeir sem rétt hafa til skipulagsgerðar skv.gr.2.5. í 
skipulagsreglugerð 90/2013. Einnig nemendur í arkitektúr, 
skipulagsfræðum og landslagsarkitektúr og skulu þeir tryggja sér löggiltan 
samstarfsaðila. Aðgengi að verkefnisvef þar sem öll ítargögn verður að finna 
verður afhent af trúnaðarmanni gegn skráningu til þátttöku frá 29. ágúst.

Keppnislýsing er aðgengileg á vef Garðabæjar www.gardabaer.is.

FRAMKVÆMDASAMKEPPNI 
UM RAMMASKIPULAG 
VÍFILSSTAÐALANDS

Umhverfissvið. Skipulags- og byggingardeild 
Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kársnes. Hafnarbraut 2, 4, 6, 8 og 10 og Kársnesbraut 108, 110, 
112 og 114. Deiliskipulag. Mál nr. 1705661
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu teiknistofunnar 
Traðar að deiliskipulagi við Hafnarbraut 2-10 og Kársnesbraut 108-114. 
Skipulagssvæðið sem er um 1.7 ha að stærð, nær til lóðanna við Hafnarbraut 2, 4, 6, 8 og 10 og Kársnesbrautar 108, 110, 112 og 
114 og afmarkast af lóðarmörkum Hafnarbrautar 12 og Kársnesbrautar 106 til norðurs, Kársnesbrautar til austurs, lóðarmörkum 
Þinghólsbrautar 79, 82 og Kársnesbrautar 115 til suðurs og Hafnarbrautar 9-13 til vesturs. Núverandi húsagötur; Hafnarbraut 
og Borgarholtsbraut liggja innan afmörkunar skipulagssvæðisins og koma til með að breytast. Svæðið er hluti þróunarsvæðis 
Kársness.

Í tillögunni felst að núverandi byggingar að Hafnarbraut 4, 6, 8 og 10 verða rifin og tvö ný fjögurra hæða fjölbýlishús með  
kjallara og niðurgrafinni bílageymslu byggð í þeirra stað. Á lóðinni Hafnarbraut 4-8 verða að hámarki 38 íbúðir og áætlað  
nýtingarhlutfall 1.97 (2.46 með kjallara og niðurgrafinni bílageymslu). Á lóð Hafnarbrautar 10 verða að hámarki 40 íbúðir og  
áætlað nýtingarhlutfall 1.83 (2.28 með kjallara og niðurgrafinni bílageymslu). Á lóðunum Kársnesbraut 108-114 er í tillögunni 
gert ráð fyrir að byggja eina íbúðarhæð ofan á núverandi atvinnuhúsnæði með samtals 20 íbúðum. Gert er ráð fyrir að íbúðum 
fjölgi að Hafnarbraut 2 í 4 íbúðir. Reiknað er með 1,3 bílastæðum á hverja íbúð á deiliskipulagssvæðinu. Aðkoma og lóðarmörk 
breytast. Svæðið er í gildandi skipulagslýsingu skráð sem svæði 12 en þar er gert ráð fyrir að breytingu lokinni um 20.400 
m2 í atvinnu- og íbúðarhúsnæði með niðurgrafinni bílageymslu, þar af um 12.300 nýir fermetar í íbúðarhúsnæði. Áætlað er 
að reitanýting fyrir svæði 12 breytist og hækki í um það bil 1.2. Með deiliskipulaginu fylgir minnisblað frá verkfræðistofunni 
Mannviti dags. 13. júní 2017 sem fjallar um umhverfismál og möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð og  
greinargerðin Kársnes - Þróunarsvæði, umhverfisskýrsla, dags. 12. maí 2017 frá verkfræðistofunni Mannviti auk húsakönnunar 
dags. 29. maí 2017. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og 
skýringarhefti B dags. 29. maí 2017. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 29. ágúst 2017. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.
kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 
6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 16. október 2017. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir tillögunni.

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

Deildarstjóri óskast til starfa í leikskólanum Sæborg,  
Star haga 11, 107 Reykjavík. Sæborg er menningarleikskóli 
þar sem unnið er í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og  
áhersla lögð á skapandi starf með börnum og lýðræði.  
Leikskólinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- og 
frístundaráðs og unnið er að spennandi þróunarverkefnum.  
Sjá nánar á heimasíðu leikskólans, www.saeborg.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
 samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.
• Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem 

fram fer á deildinni.
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar.
• Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá.
• Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu.

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum 
• Þekking á skráningarvinnu 
• Áhugi og þekking á skapandi starfi með börnum æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og KÍ vegna Félags leikskólakennara. Umsækjendur 
eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Soffía Þorsteinsdóttir í síma 693-9851 og tölvupósti  
soffia.thorsteinsdottir@reykjavik.is

Deildarstjóri á yngstu deild 
í leikskólanum Sæborg

SB
Glugga og hurðasmiðja SB ehf. 

Glugga og hurðasmiðja SB óskar eftir að ráða starfsmann í 
frágang á gluggum og hurðum á verkstæði fyrirtækisins. 

Kjörið væri ef um eldri og reyndari smið væri að ræða. 

Eins óskum við eftir að ráða starfsmann í vélasal, við vinnu 
á tölvustýrðum trésmíðavélum. Upplýsingar í síma: 565 4151 
og á netfangi: hurdir@simnet.is eða á staðnum.

Starfsmenn óskast

Fyrirtækið er stofnað 1974 og er sérhæft í glugga-og hurðasmíði

Hvaleyrarbraut 39, 220 Hafnarfirði 
Sími: 565-4151 • hurdir@simnet.is

Ísleifur heppni, Mathöll Hlemmur | www.isleifurheppni.is 

Við opnuðum við frábærar viðtökur í 
Hlemmur – Mathöll og viðtökurnar fóru 
fram úr okkar björtustu vonum. Við 
þurfum því starfsfólk strax í fullt starf 
og í hlutastarf. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á arkiteo@arkiteo.is eða hafið 
samband í síma 696 3699.

HJÁLP !!!
STARFSFÓLK 
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Brúarvirkjun
BRÚ-31 Lokur og þrýstipípa úr stáli 
Útboð nr. 201704

HS ORKA   SVARTSENGI   240 GRINDAVÍK   520-9300   HSORKA@HSORKA.IS

HS Orka hf óskar eftir tilboðum í lokur ásamt fylgibúnaði og þrýstipípur úr 
stáli fyrir Brúarvirkjun í Tungufljóti í Biskupstungum, Bláskógabyggð, 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 201704. Verkið felur í sér deilihönnun, 
framleiðslu, flutning  á verkstað og uppsetningu.

Innifalið í verkinu eru rammar og brautir úr ryðfríu stáli fyrir inntaksrist og lokur.  
Útvega skal hitakerfi fyrir renniloku í botnrás.  Verktaki skal einnig útvega allar 
nauðsynlegar undirstöður og stilliplötur úr stáli sem steypa skal inn í fyrstu 
steypu en uppsetning slíkra hluta er á hendi byggingarverktaka.

Verktaki skal sjá um prófanir, þjálfun starfsmanna og hafa umsjón með gang-
setningu á búnaði að loknum prófunum.  Stýringar á renniloku í botnrás og 
hitakerfi fylgja verkinu en tengingar við stjórnkerfi stöðvarinnar eru á hendi 
byggingarverktaka undir leiðsögn véla- og rafmagnsverktaka sem leggur til 
stjórnkerfi stöðvarinnar.

Uppsetningu á búnaði skal lokið í nóvember 2018 en verklok og prófanir eru 
áætluð í júní 2019.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef HS Orku hf, og skulu bjóðendur senda 
tölvupóst á netfangið bruarvirkjun@hsorka.is til þess að fá aðgang að vefnum. 
Tilboðum skal skilað til HS Orku, Svartsengi, 240 Grindavík fyrir klukkan 12:00 
þann 17. október 2017 og verða tilboð opnuð klukkan 14:00 sama dag.

Stálpípur:
Inntaksrist úr stáli:
Hleraloka í inntaki:
Hleraloka í botnrás:

Vökvaknúin renniloka í botnrás:

D = 3,2 m; L=33 m og D=2,3 m; L= 2x24 m
4,4 m x 5,7 m
3,2 m x 3,2 m
3,2 m x 3,2 m (Einn hleri, sem er samnýttur 
í botnrás og inntaki)
3,2 m x 3,2 m

Helstu kennistærðir eru:

Urðahvarf 6 - 203 Kópavogur - 422 3000 - mannvit@mannvit.is - www.mannvit.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Álfhólsskóli Kópavogi - stækkun

Hönnunarútboð
Álfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkunÁlfhólsskóli Kópavogi - stækkun

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í heildarhönnun arkitekta 
og verkfræðinga vegna stækkunar á Álfhólsskóla (áður 
Digranesskóla).

Verkefnið felst í að hanna viðbyggingu við húsnæði 
Álfhólsskóla fyrir Skólahljómsveit Kópavogs. Fyrirhugað 
er að bygging komi norðan við núverandi skólahúsnæði 
og tengist því. Nýbyggingin verður á einni hæð og áætlað 
flatarmál nýbyggingar um 725 m² og breytingar á eldra 
húsnæði eru áætlað um 275 m², samtals um 1.000 m².

Þeir sem óska eftir útboðsgögnum um verk þetta skulu 
senda tölvupóst á netfangið vsb@vsb.is frá og með 28. 
ágúst nk.. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs vegna 
útboðs þessa, símanúmer og netfang.

Tilboðum skal skila fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 12. septem-
ber 2017 á Verkfræðistofu VSB Bæjarhrauni 20. 220 Hafna- 
firði og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem þar mæta.

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.
--- Útboð verksamninga ---

Þjónusta við Sorpeyðingarstöð Suðurnesja 2018 – 2023.
Sorphirða og útvegun íláta, flutningar og kaup  

á endurvinnsluefni.

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. óskar eftir tilboðum í eftirtalin 
verkefni:
Sorphirðu fyrir heimili á Suðurnesjum, útvegun á endurvinnslu- 
ílátum, flutninga efnis og kaup á endurvinnsluefni. 
Útboð þetta er auglýst á EES svæðinu. Þjónustutímabil er 5 ár, 
frá 1. febrúar 2018 til 31. janúar 2023.

Útboðsgögn eru afhent frá og með 28. ágúst og fást með því að 
senda ósk um gögn með tölvupósti á netfangið beimur@simnet.
is. Fram skal koma nafn bjóðanda svo og nafn, símanúmer og 
netfang tengiliðs hjá bjóðanda. 

Tilboð verða opnuð hjá Sorpeyðingarstöð Suðurnesja, 
Berghólabraut 7, Reykjanesbæ, þriðjudaginn 3. október 2017 
kl. 11.00.

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

Innkaupadeild

Vegna EES samkeppnisviðræðna nr. 14040 um kaup 
eða leigu á á verslunarkerfi fyrir starfsstaði Íþrótta 
og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar.

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

FORVAL

Fjársýslan er þjónustu- 
og þekkingarstofnun 
á sviði opinberra 
fjármála. Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 
Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins.
 
Fjársýslan leggur áherslu 
á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. 
Góður starfsandi, 
fjölskylduvænt 
vinnuumhverfi og að 
starfsfólk hafi tækifæri  
til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.

Nánari upplýsingar um 
stofnunina er að finna á
www.fjs.is

Fjársýsla ríkisins auglýsir lausa stöðu sérfræðings á fjárreiðusviði. Um framtíðarstarf er að ræða 
í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Fjárreiðusvið er nýtt svið innan Fjársýslunnar sem m.a. sinnir 
verkefnum sem áður heyrðu undir tekjusvið og ríkisfjárshirslu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta við notendur innheimtukerfa (TBR og Orri)
Uppgjör og afstemmingar 
Þróun og umsjón með rekstri innheimtukerfa
Þátttaka í gerð leiðbeininga og kennsla
Önnur verkefni í samráði við forstöðumann

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða góð reynsla af ofantöldum verkefnum
Góð kunnátta á Excel
Góð íslenskukunnátta
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
Góð þekking á upplýsingatæknimálum er æskileg
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnhagsráðherra og Félag 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert. Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 11.09.2017. Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is 

Nánari upplýsingar veita
Pétur Ólafur Einarsson  - petur.einarsson@fjs.is  - 545-7500
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson  - villivos@ruv.is  - 545-7500
Þorvaldur Steinarsson  - thorvaldur.steinarsson@fjs.is  - 545-7500

Fjársýsla ríkisins óskar eftir 
sérfræðingi á fjárreiðusvið

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast
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Brúarvirkjun
BRÚ-32 Glertrefjastyrktar plastpípur (GRP)
Útboð nr. 201703

HS ORKA   SVARTSENGI   240 GRINDAVÍK   520-9300   HSORKA@HSORKA.IS

HS Orka hf óskar eftir tilboðum í glertrefjastyrkta plastpípu fyrir Brúarvirkjun 
í Tungufljóti í Biskupstungum, Bláskógabyggð, samkvæmt útboðsgögnum 
nr. 201703.  Um er að ræða þrýstipípu virkjunarinnar.

Verkið felur í sér deilihönnun, framleiðslu, flutning og afhendingu á verkstað 
auk leiðbeininga við uppsetningu.  

Heimilt er að bjóða helming pípuefnisins af næstu stærð fyrir ofan þá sem 
skilgreind er, í þeim tilgangi að lækka flutningskostnað.

Uppsetning er ekki hluti af verkinu  og mun byggingarverktaki sjá um hana. 
Verk þetta felur í sér kennslu og þjálfun starfsmanna við; undirbúning fyrir 
niðurlögn, niðurlögn, samsetningar og skurð á pípueiningum.

Afhenda skal pípueiningar í áföngum.  Fyrstu pípueiningarnar skal afhenda 
á verkstað í apríl 2018 en allt efni skal vera afhent að fullu 1. september 2018.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef HS Orku hf, og skulu bjóðendur 
senda tölvupóst á netfangið bruarvirkjun@hsorka.is til þess að fá aðgang 
að vefnum. Tilboðum skal skilað til HS Orku, Svartsengi, 240 Grindavík 
fyrir klukkan 12:00 þann 18. október 2017 og verða tilboð opnuð 
klukkan 14:00 sama dag.

Glertrefjastyrkt plastpípa:
Mannop:
Tengistykki, GRP/stál:

DN 3200; L= 1630 m
Ø 800; 3 stk
DN 3200; 2 stk

Helstu kennistærðir eru:

Urðahvarf 6 - 203 Kópavogur - 422 3000 - mannvit@mannvit.is - www.mannvit.is

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 28. ágúst 2017 kl. 17:00. 
Gengið inn Grafarvogs megin.
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

Raunfærnimat
í hljóðvinnslu 

 
Starfar þú við upptökur,  

   hljóðvinnslu eða mögnum 
og hefur gert það í nokkur ár? 

 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    hljóðvinnslu verður á Stórhöfða 27 
    þriðjudaginn 5. september kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 

Frábært atvinnutækifæri 
á yndislegum stað !

Við vinsælustu ferðamannaleið landsins 
„Gullna hringinn“ 

er til sölu skemmtilegt fyrirtæki sem  
samanstendur af gistihúsi, kaffihúsi og verslun. 

Mikill vöxtur og gríðarleg tækifæri.

Áhugasamir geta sent inn fyrirspurnir á 
gullnihringurinn@gmail.com

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu
 

Til leigu er 197 ferm. skrifstofuhúsnæði við ofanverðan 
Bíldshöfða. Húsnæðið skiptist í opið rými og móttöku, auk 

fjögurra stórra skrifstofuherbergja, sem hvert um sig rúmar 
2-3 vinnustöðvar. Sameiginlegar snyrtingar eru á hæðinni.  

Vsk. innheimtist ekki af leigunni og hentar húsnæðið því vel 
aðilum sem eru í vsk. lausri starfsemi.  

Beiðni um frekari upplýsingar sendist í tölvupósti til 
dogdleiga@gmail.com.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
 og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
 frá lögheimili og fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Umsóknarfrestur á haustönn 2017 er til 15. október n.k.

Lánasjóður íslenskra námsmanna - Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í október og nóvember 2017, ef næg þátttaka fæst. 
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 30.október 2017.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 30. – 31.okt. – 1., – 2.,-  
3. nóv.  og lýkur með prófi laugardaginn 11. nóvember.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu 
www.idan.is. 

 Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt  
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneyti um réttindi til starfsheitis, 
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga 
um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 13.október 2017. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.



Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Mávahlíð 20, kjallari.
Opið hús á sunnudaginn 27. ágúst á milli kl. 14 og 14:30

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

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

Gullfalleg og mikið endurnýjuð 65 fm tveggja herbergja íbúð 
með sér inngangi á þessum eftirsótta stað. 
Útgangur er úr stofu á hellulgaða grill suður verönd.  
Glæsileg eign í alla staði. Verð 34,9 millj. 
Opið hús á sunnudaginn 27. ágúst á milli kl. 14 og 14:30. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum. 
S: 895 3000. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mjög fallegur og mikið endurnýjaður samtals 116,3 fm sumar-
bústaður með geymsluhúsi á 2,5 ha eignarlandi í landi Miðengis í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. Sumarbústaðurinn er skráður 100,3 
fm og geysmluskúr 16 fm. Á teikningum er gert ráð fyrir að skipta 
megi landinu í fjórar sumarbústaðalóðir. Mjög fallegar tröppur (úr 
timbri) með lýsingu liggja upp að bústaðnum frá bílaplani. Landið er 
kjarri vaxið en einnig er stór grasflöt rétt við bústaðinn. Stór pallur er 
við bústaðinn og heitur pottur. Mjög fallegt útsýni er úr bústaðnum. 
Bústaðurinn er við enda brautar í mjög rólegu umhverfi. Verð 42,0 m.
Nánari uppl. veitir Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s. 861 
8511, magnea@eignamidlun.is

Sumarbústaður í landi Miðengis
Grímsnes- og Grafningshreppi

Sala fasteigna frá
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Sala fasteigna frá
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Jörðin Gilsbakki
Til sölu á Rangárvöllum

Um er að ræða 102 ha lögbýli rétt við Hellu. Þar af er um 35 ha skógræktarland, 
(kvöð vegna nytjaskógræktar) og um 40 ha ræktað tún. Á jörðinni eru fjögur hús. 
Einbýlishús/bjálkahús á tveimur hæðum 96 fm að grunnfleti,  nýtt hús/bílskúr 
100 fm að grunnfleti (skráð 160 fm) þar sem gert er ráð fyrir íbúð á efri hæð 
með fallegu útsýni og tvö gestahús um 30 fm hvort. Deiliskipulag jarðarinnar 
nær til um 6 ha. 

Gert er ráð fyrir að byggja til viðbótar íbúðarhús, bílskúr, útihús, skemmu og 
geymslu. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál húsanna sem þegar eru byggð 
skráð 284,3 fm. Eitt gestahúsið hefur ekki verið skráð en það er óklárað að innan.

Umhverfisnefnd 
Rangárþings ytra hefur 
veitt eigendum að 
Gilsbakka viðurkenningu 
fyrir snyrtilega aðkomu og 
vel hirt umhverfi á lögbýli.

Verð 155 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098 Sala fasteigna frá

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

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

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Lautarvegur 4
108 REYKJAVÍK

Glæsilegar nýjar sérhæðir á frábærum stað. 
Íbúð á 2 hæð, 4ra herb., með bílskúr og 
tvennum svölum og íbúð á 3ju (efstu) hæð, 3ja 
herbergja. Afhendast fullbúnar án gólfefna.

STÆRÐ: 172 og 104 fm  SÉRHÆÐIR    HERB: 3-4

85.9 - 93,9 M
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Kleppsvegur 132
104 REYKJAVÍK

Virkilega góð endaíbúð í vel staðsettu húsi með 
lyftu. Góðar suður og vestursvalir. Gluggar og 
gler endurnýjað, verið að mála hús að utan.
Virkilega góð eign fyrir stóra fjölskyldu. 

STÆRÐ: 97,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Lokastígur 20a
101 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á eftirsóttum stað 
í hjarta borgarinnar. Rúmgott hjónaherbergi, 
stór stofa, barnaherbergi og eldhúskrókur. Mjög 
snyrtileg og falleg íbúð. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 61,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sólheimar 44
104 REYKJAVÍK

Mjög fallega, mikið endurnýjaða og vel skipu-
lagða 5-6 herbergja sérhæð ásamt bílskúr við 
Sólheima 44 í Reykjavík.

STÆRÐ: 167 fm SÉRHÆÐ      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þorrasalir 15, íb 305
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. Eignin stendur við 18 holu golfvöll 
GKG og stutt er í alla helstu þjónustu. Byggt 
2015 - afhent 2016. Eikarparket á gólfum.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vesturgata 50 A
101 REYKJAVÍK

Falleg og björt fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð 
að Vesturgötu 50a. Íbúðin mikið 
endurnýjuð sumarið 2015. Húsið endursteinað 
að utan.

STÆRÐ: 86 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þorrasalir 15, íb 505
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði i bílageymslu. Eignin stendur við 18 holu 
golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu. 
Byggt 2015 - afhent 2016. Eikarparket á gólfum.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Mánatún 13
105 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð við 
Mánatún 13 í Rvík ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin er 120,5fm, þar af geymsla 7,1 fm. Tven-
nar svalir sem snúa til N/A og N/V.

STÆRÐ: 120,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasali

OPIÐ HÚS    27. ágúst 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    28. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    28. ágúst 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    29. ágúst 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    28. ágúst 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    31. ágúst 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    27. ágúst 17:30 – 18:00

Lindargata 20
101 REYKJAVÍK

Skemmtileg íbúð á efri hæð í fjórbýli við 
Lindargötu. Íbúðin býður uppá mikla möguleika 
þar sem hægt er koma fyrir svefnlofti. Góð 
útleigu eining.

STÆRÐ: 30,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

26.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. ágúst 17:30 – 18:00



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

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. Er í  námi 
til löggildingar fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasölu. 
S: 899-3984

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

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

Birkiholt 6 – 225 Garðabær
Opið hús í dag laugardag kl. 13:00 – 13:30

Hjallavegur 54 – 104 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst kl. 17:30 – 18:00

3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 3. hæð í fjölbýli á rólegum 
stað. Íbúðin er 87,3 fm. og sérgeymsla í sameign er 6,8 fm. Stutt er í 
leikskóla, skóla og tómstundastarf. Leikvöllur rétt við blokkina.  
Verð: 39,9 millj.

Vel staðsett 3ja herbergja risíbúð í tvíbýli með góðum garði á baklóð. 
Eignin er skráð 62 fm. en gólfflötur íbúðar er stærri. Geymsluloft er 
yfir allri íbúðinni sem nýtist vel. Þvottahús í sameign og geymsla í 
séreign í stakstæðri byggingu á lóð. Verð: 34,5 millj.

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Meistarafélagið við Skipholt 70 

Trausti fasteignasala kynnir til sölu glæsilega fullbúna 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli í Skipholti 70 í Reykjavík. 
Íbúðin er 66,2 fm. og henni fylgja 12 fm. svalir. Húsið er 3ja 
hæða lyftuhús með 19 íbúðum og verslun á jarðhæð.  
Studio Granda sér um hönnun hússins, jafnt ytra sem innra. 
Verð: 42,5 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

 

J Á S
FASTEIGNIR

Lundur 2 í Lundarreykjadal í Borgarbyggð

Til sölu lögbýlið Lundur 2 í Lundarreykjadal í Borgarbyggð. Eignin er
með fallegu útsýni yfir dalinn og Grímsá. Jörðin er 5,7 ha. og á henni
stendur 163 fermetra einbýlishús og 379,4 fermetra minkahús.
Einbýlishúsið hefur verið mikið endurnýjað.

Eignin er tilvalin fyrir ferðaþjónustu og/eða sem sumarhús fyrir
fjölskyldu. Um er að ræða einstakt tækifæri til að eignast vel 
staðsett land nærri vinsælum ferðamannastöðum. Óskað er eftir 
tilboðum í eignina.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Sverrir Pálmason, hdl. 
Löggiltur fasteignasali 
s. 867 1001
sverrir@jas.is

Stórglæsileg 198,3 fm íbúð á efstu hæð 
á friðsælum stað miðsvæðis í Reykjavík 
þar sem stutt er í alla þjónustu. Eignin 
skiptist í anddyri, eldhús, borðstofu, stofu, 
fjögur herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. 
Hjónasvíta með sér baðherbergi og miklum fataskápum. Vandaðar 
innréttingar úr hnotu, granítborðplötur, gólfhiti og aukin lofthæð. 
Skjólgóðar suð-vestur svalir. Tvö stæði í bílgeymslu. Húsvörður. 
Mánatún 3, opið hús sunnudag 27. ágúst klukkan 15:00 til 15:30. 

Topp íbúð
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Stofa/borðstofa
45,4 m2

Fjölskylda
18,8m2

Svalir
8,6m2

Herbergi
25,7m2

Anddyri
6,5m2

Herbergi
9,5m2

Herbergi
16,9m2

Eldhús
11,6m2

Bað
8,4m2

Föt

Bað
5,4m2

Þvottur
4,0m2

Til sölu reisuleg og endurbyggð um 500 fm. villa  
í hinu fagra umhverfi  Luckendorf í Þýskalandi. 
Húsið er í eigu íslendinga sem hafa látið endur- 
nýja eignina. Húsið stendur á  5.600 fm. eignarlóð 
og er byggt árið 1904 í Art Nouveau stíl. Húsið 
hentar hvort heldur sem er til einkanota, t.d. fyrir 
2-3 fjölskyldur eða til útleigu og fundarhalda.

Söluverð kr. 90.000.000,-

Staðsetning: 
Kammstrasse 34, Luftkurort Lückendorf í Þýska-
landi við landamæri Tékklands og Póllands.
Fagurt útivistarumhverfi með skógum og fjöllum. 
Þekkt fyrir mikil loftgæði og milt loftslag.  
Stutt í golfvelli og skíðasvæði.

Vegalengdir: 285 km. frá Berlin. 
 120 km. frá Prag í Tékklandi
 130 km. frá Dresden

Frekari upplýsingar teikningar  
og fleiri myndir: atli@atvinnuhus.is 

Villa í Lückendorf til sölu

Lýsing: 
Í húsinu eru 6 svefnherbergi með 
tvíbreiðum rúmum og 1 með kojum.  
4 salerni, 2 baðherbergi, setustofa með 
arni, borðstofa fyrir 16 manns, vel búið 
eldhús, afþreyingarherbergi, sólstofa og 
grillverönd. Þaksvalir eru á efsta þaki 
hússins og í kjallara er m.a sjónvarps- 
herbergi. Húsnæðinu getur fylgt allur 
nauðsynlegur búnaður.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Einstaklega fallegt og glæsilegt 
einbýlishús á frábærum stað í 
Þingholtunum.

Húsið er sérlega virðulegt og vandað í alla staði sem hefur fengið gott  
viðhald og engu til sparað. 

Húsið er á þremur hæðum auk kjallara og stendur á sérlega fallegri lóð 
með góðri heimkeyrslu. Í húsinu eru átta svefnherbergi, þrjár stofur og
ris sem býður upp á margvíslega notkunarmöguleika. Hægt er að
útbúa séríbúð í kjallara.
 

Frístandandi bílskúr er á lóðinni og heitur pottur. 

Húsið er skráð alls 433,3 fm. og þar af er 25,8 fm. bílskúr.
Kristján Baldursson 

hdl.
löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

S: 867-3040

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir

Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  

fasteignasala
S: 853-9779

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Fjölnisvegur 11
101 Reykjavík
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Fífuhjalli 15 í suðurhlíðum Kópavogs. 
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29.ágúst kl 17:30 - 18:00. 

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, birt stærð 290,7 fm 
að auki er 20 fm óskráð rými sem er í skráningarferli samtals 
310,7 fm, með skjólsælum vel grónum garði mót suðri og 
tveimur sólpöllum. Það stendur neðan við lokaða götu á  
kyrrlátum stað við gróið útvistarsvæði.

Nánari upplýsingar á helgafellfasteignasala.is

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Guðbrandur Jónasson

lögg. fasteignasali
gsm 896 3328

Síminn er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Borgartúni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Vorum að fá í sölu fallegt og vandað einbýlishús með fimm svefnherbergjum 
á einni hæð, mikilli lofthæð og suður sólpalli. Húsið er vel hannað fyrir stóra 
fjölskyldu og stendur við eftirsótta götu á Völlunum í Hafnarfirði.
Húsið 175,2 fm og bílskúr 33,7 fm, samtals 208,9 fm
 
Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir, eins og í öllum eignum 
sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar.

Stærð 209 fermetrar (Hús 175,2 fm, bílskúr 33,7 fm)
Svefnherbergi 5
Stofur 2
Baðherbergi 2

Furuvellir 16  221 Hafnarfjörður

79,9 milljónir

Tilboðum í fasteignirnar, ásamt framtíðarsýn um notkun þeirra, skal skilað 
til viðkomandi fasteignasölu eigi síðar en fimmtudaginn 12. október nk.

Áhugasamir hafi samband við eftirtaldar 
fasteignasölur sem munu sjá um söluna 
fyrir Kópavogsbæ:

Kópavogsbær hefur flutt stjórnsýslu sína 
úr Fannborg og hefur bæjarstjórn samþykkt 
að he�a opið söluferli fasteignanna 
Fannborg 2, 4 og 6, þar sem tekið verði 
tillit til niðurstaðna húsnæðisskýrslu 
starfshóps bæjarráðs um stöðu 
húsnæðismála frá árinu 2015.

Kópavogsbær mun samhliða sölu fasteigna 
skoða möguleika á að gera breytingar á 
skipulagi svæðisins sem gæfu möguleika 
á að byggja nýtt húsnæði á svæðinu. 
Kaupendur fasteigna hefðu forgang á 
auknum byggingarrétti á svæðinu.
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kopavogur.is

Kópavogsbær auglýsir eftir áhuga þróunarfélaga, �árfesta, byggingarfélaga 
og annarra á kaupum á fasteignum í Fannborg í Kópavogi.

Hlíðasmári 6     Kópavogi     510 7900

Sala fasteigna frá

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

Þ o r l á k u r  Ó m a r  E i n a r s s o n
L ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i

Sala fasteigna Kópavogsbæjar 
í Fannborg í Kópavogi

Fannborg 2 Fannborg 6

Fannborg 4
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