Atvinnuauglýsingar

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

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

HLJÓÐMAÐUR/VERKEFNASTJÓRI
Í HLJÓMAHÖLL
Hljómahöll auglýsir lausa stöðu hljóðmanns/verkefnastjóra.
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi þjónustulund, vera
mjög sveigjanlegur varðandi vinnutíma, geta haft umsjón með
hljóðvinnslu og verkefnastjórn á viðburðum og helst búa yfir
tæknimenntun af einhverju tagi.
HELSTU VERKEFNI
Um er að ræða starf sem tekur á tæknimálum sem varða allar
hliðar rekstrarins s.s. tónleika- og ráðstefnuhald, fundi, dansleiki,
Rokksafn Íslands og fleira.
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af hljóðstjórn og tæknimálum á viðburðum
• Góð og yfirgripsmikil þekking á tæknibúnaði
• Mikil tölvukunnátta (Apple, Windows, iOS og Android umhverfi)
• Tæknimenntun t.d. af sviði hljóðstjórnar er kostur
• Reynsla á verkefnastjórn er kostur
• Reynsla af lýsingu á viðburðum er kostur
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf í janúar 2018 og er um 100% starf að ræða.
Lágmarksaldur umsækjenda er 20 ár.
Áhugasamir geta sótt um starfið á vef Reykjanesbæjar,
www.reykjanesbaer.is. Umsóknarfrestur er til 29. nóvember n.k.

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun og gerð
kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði
kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá
Kjaradeild starfa 28 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.
Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði
og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.
Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launaog viðverkerfa

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017.
Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild
í netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Young
(tomas@hljomaholl.is), framkvæmdastjóri Hljómahallar.

Viðskiptastjóri á sviði
rafiðnaðar og mannvirkjagerðar
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins. Sviðið starfar fyrir fjölmörg fyrirtæki en hlutverk viðskiptastjóra er að
vera tengiliður einstakra fyrirtækja og hópa og vinna að framgangi hagsmunamála þeirra.
Starfssvið

Menntun og hæfni

• Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Brennandi áhugi á málefnum rafiðnaðar

SART – Samtaka rafverktaka
• Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa
í mannvirkjagerð
• Þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja og öðrum
hagsmunamálum
• Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

og mannvirkjagerðar
• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Hlutverk Samtaka iðnaðarins er að efla íslenskan iðnað með samkeppnishæfni að leiðarljósi, því öflugur
iðnaður leiðir til aukinnar verðmætasköpunar og góðs lífs. Þrjú meginsvið samtakanna eru mannvirki,
framleiðsla og hugverk. Samtök iðnaðarins leggja mesta áherslu á fjóra meginþætti: menntun, nýsköpun,
innviði og starfsumhverfi, en saman mynda þeir undirstöður öflugs atvinnulífs og skipta því miklu máli
fyrir iðnað á Íslandi og þar með samfélagið allt.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember næstkomandi. Á www.si.is er hægt að senda inn umsókn
sem fylgja þarf starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs SI,
sími 824 6130, netfang johanna@si.is.
Í Samtökum iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. Fjölbreytni
einkennir starfsemi samtakanna enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum stærðum og gerðum.

www.si.is
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VR stéttarfélag

Náms- og starfsráðgjafi
VR óskar eftir að ráða náms- og starfsráðgjafa í 50% starf. Starfið felst í að halda utan um nemendur sem eru að hefja
nýtt diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun. Námið er skipulagt í samstarfi við Starfsmenntasjóð verslunar- og
skrifstofufólks, HR og Háskólann á Bifröst.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið:
Mat á umsóknum sem berast um námið.
Umsjón með nemendahópi.
Ráðgjöf til nemenda, hvatning og stuðningur.
Ábyrgð á tengslum nemenda við HR og Háskólann á Bifröst.
Samskipti við fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í náms- og starfsráðgjöf.
Þekking og reynsla af fullorðinsfræðslu.
Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
Reynsla af verslunar- eða þjónustustörfum æskileg.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

27. nóvember
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VR er stærsta stéttarfélag
landsins með um 35.000
félagsmenn. Tilgangur
félagsins er að vinna að bættum
kjörum og auknum réttindum
félagsmanna sinna. Skrifstofur
félagsins eru í Reykjavík, á
Selfossi, í Vestmannaeyjum, á
Egilsstöðum og á Akranesi.

Capacent — leiðir til árangurs

LÍN

Starfsmaður í afgreiðsludeild
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða starfsmann í afgreiðsludeild. Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin
eru fjölbreytt. Um fullt starf er að ræða og óskað eftir að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu viðfangsefni:
Skráning og umsjón skuldabréfa.
Skönnun skuldabréfa.
Umsjón með skuldabréfageymslu.
Sending uppgreiddra skuldabréfa.
Sending frumrita skuldabréfa til innheimtu.
Sending gagna til lögmannsstofa vegna innheimtu.
Afleysingar í símsvörun og í afgreiðslu sjóðsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

Menntun, hæfni og reynsla:
Stúdentspróf eða annað próf sem nýtist í starfi.
Vandvirkni.
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð samskiptafærni, samstarfsvilji og álagsþol.
Góð íslenskukunnátta.

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

Capacent — leiðir til árangurs

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

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

www.capacent.is
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Ístak

Tæknimaður í vélsmiðju
Ístak leitar að öflugum einstaklingi í starf tæknimanns í vélsmiðju. Nánari upplýsingar veita Kristján Finnur Sæmundarson
(kristjanf@istak.is) hjá Ístaki og Sigurlaug Jónsdóttir (sigurlaug.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið:
Gerð smíðateikninga.
Umsjón með gæðaeftirliti.
Framleiðslustjórnun.
Verkefnastjórnun.
Staðgengill deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun í málmiðn, véliðnfræði, tækni- eða verkfræði.
Meistararéttindi í stálsmíði er kostur.
Reynsla af vinnu í vélsmiðju og við rafsuðu er kostur.
Reynsla af gerð teikninga í Inventor eða Solidworks er
nauðsynleg.
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
Góð þjónustulund, reglufylgni og skipulagsfærni.

27. nóvember
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Ístak er traust og framsækið
verktakafyrirtæki með
samfélagslega ábyrgð og
sanngirni að leiðarljósi.
Fyrirtækið hefur verið
kraftmikill þátttakandi á
íslenskum verktakamarkaði
frá 1970 og býr við mjög góða
verkefnastöðu. Starfsmenn
Ístaks eru samhentur,
kraftmikill og fjölbreyttur hópur
fólks með reynslu, hæfileika og
menntun á ýmsum sviðum.

Capacent — leiðir til árangurs

GG verk

Áhugaverðar lykilstöður
Vegna aukinna umsvifa og stórra verkefna óskar GG verk eftir að ráða drífandi og metnaðarfulla einstaklinga í tvær lykilstöður hjá
fyrirtækinu.
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GÆÐA- OG ÖRYGGISSTJÓRI
Helstu viðfangsefni:
Yfirumsjón með öryggis- og gæðamálum.
Yfirumsjón með innri úttektum, mælingum og úttektum
vottunaraðila.
Yfirumsjón með þjálfun og kynningu á gæðastefnu og
verkferlum.
Yfirumsjón með frávikaskráningu og umbótaverkefnum.
Yfirumsjón með innleiðingu á nýjum kerfum og verkferlum.

�
�
�
�
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VERKEFNASTJÓRI
Helstu viðfangsefni:
Daglegur rekstur verkefnis.
Yfirumsjón með þjálfun og stjórnun framleiðsluteymis.
Gerð verk- og kostnaðaráætlana í upphafi verks sem og
framkvæmd verkþáttarýni.
Innkaupastjórn, efnissamþykktir og skjölun gæðavottana efnis.
Dagleg samskipti við verkkaupa og undirverktaka.
Frávikagreining verkefna, gerð verklokaskýrslu og umsjón með
afhendingu verks.

Nánari upplýsingar og umsókn

Nánari upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/6026

capacent.is/s/6027

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, iðnmenntun í mannvirkjagerð
kostur.
Reynsla af stjórnunarstörfum innan mannvirkjagerðar æskileg.
Reynsla og þekking á rekstri gæðastjórnunarkerfa skv. ISO9001
kostur.
Mjög góð tölvufærni nauðsynleg sem og gott vald á íslensku og
ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti.
Mikil framsetningar- og greiningarhæfni á gögnum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, menntun á sviði verkfræði mikill
kostur.
Iðnmenntun í mannvirkjagerð mikill kostur.
Mikil reynsla af verkefnastjórnun innan mannvirkjagerðar.
Þekking á sviði fjármála og rekstrar.
Mjög góð tölvufærni nauðsynleg sem og færni í notkun
áætlanagerðarhugbúnaðar.
Mikil framsetningar- og greiningarhæfni á gögnum.

�
�
�
�
�
�

GG verk var stofnað árið 2006
og eru eigendur þess þriðja
kynslóð smiða í fjölskyldu sinni
og búa því yfir áratuga reynslu
í faginu. Fyrirtækjamenningin
ber þess einkenni að vera
byggt á fjölskyldugrunni
en hugmyndafræði og gildi
fyrirtækisins taka fyrst og
fremst mið af góðum ytri og innri
samskiptum þar sem samvinna,
þátttaka og teymisvinna gegna
veigamiklu hlutverki. GG Verk
hlaut ISO9001 gæðavottun árið
2015.
Nánari upplýsingar á heimasíðu
fyrirtækisins, www.ggverk.is.

Umsóknarfrestur

3. desember

Capacent — leiðir til árangurs

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

Ef þú ert með rétta starfið
— erum við með réttu manneskjuna
www.capacent.is
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Nordic Energy Research
Nordic Council of Ministers

Har du erfaring med energispørsmål
og interesse for nordisk samarbeid?

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.

Nordisk Energiforskning søker
en rådgiver innen internasjonal
energi forsking og utvikling.

Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.

www.nordicenergy.org/about-us/employment/

hannes@fastlind.is

Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á

Frist: 27.11.2017
Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

FASTEIGNAVIÐHALD
Samgöngustofa leitar að

Hópstjóra
upplýsingavinnslu

VSB Verkfræðistofa ehf. óskar eftir verktökum sem eru
reiðubúnir að taka þátt í viðhaldsframkvæmdum fyrir
skjólstæðinga okkar. Verktakar eru síðan valdir að afloknum lokuðum útboðum þar sem 3 – 5 verktakar taka þátt
hverju sinni.
Verktakafyrirtækin þurfa að hafa tilskilin leyfi og skráð
gæðakerfi sem viðurkennt er af Mannvirkjastofnun.
Þeir verktakar sem valdir verða hverju sinni þurfa að láta
í té hefðbundin gögn með upplýsingum um skil við hið
opinbera, lífeyrissjóði og þess háttar.
Þeir sem áhuga hafa eru vinsamlegast beðnir að senda
tölvupóst á netfangið: bjorn@vsb.is, eða hafa samband við
Björn í síma 660 8601.

Samgöngustofa leitar að hópstjóra í upplýsingavinnslu sem er hluti af
upplýsingatæknideild stofnunarinnar.
Hópstjóri ber ábyrgð á upplýsingamiðlun úr ökutækjaskrá og skipaskrá og
stefnumótun um miðlun gagna úr skrám stofnunarinnar. Hann hefur umsjón og
eftirlit með aðgangi að skrám stofnunarinnar og sér um að áreiðanlegar upplýsingar
séu aðgengilegar og að farið sé að reglum við miðlun þeirra.
Í starfinu felst einnig útgáfa tölulegra upplýsinga, samningagerð og mótun
starfsreglna um upplýsingamiðlun, alþjóðleg samskipti og þróun vöruhúss gagna.
Samskipti við viðskiptavini, s.s. opinbera aðila, námsfólk o.fl., sem og sértæk aðstoð
við upplýsingaleit úr skrám stofnunarinnar eru einnig verkefni hópstjóra.
Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, þ.e. BA/BS gráða
• Kunnátta í SQL fyrirspurnarmálinu eða Business Objects
er kostur

Umsóknarfrestur
er til 4. desember
Hægt er að sækja
um starfið rafrænt á
samgongustofa.is/storf
Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

• Þekking og reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra gagna
• Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla
• Mjög góð tölvufærni
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

DORMA auglýsir eftir
sölufulltrúum í fullt starf.
■ Ef þú ert eldri en 20 ára,
■ hefur áhuga á heilsurúmum,
húsgögnum og smávöru,
■ ert góður sölumaður,
■ átt gott með mannleg samskipti,
■ ert stundvís og heiðarlegur,
■ vilt vinna á líflegum og
skemmtilegum vinnustað.

Sendu þá umsókn á netfangið
svava@dorma.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg fylgigögn.

DORMA er með verslanir
í Holtagörðum og á Smáratorgi

www.dorma.is
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Tveir jákvæðir einstaklingar

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember.
Umsóknir sendist á samhjalp@samhjalp.is
merkt: „Stuðningsheimili“
Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Magnússon í síma 561
1000 eða studningsheimili@samhjalp.is

Tímabundið starf

- hentar vel ef þú ert að fara í skóla eftir áramót –
Óskum eftir að ráða mann og konu í verslun okkar
í Smáralind núna í nóvember og til áramtóta.
Hentar vel, ef þú ert að fara í skóla eftir áramótin.
Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur,
snyrtilegur og vinna vel með öðrum.
Umsóknir skulu sendar á
aslaug@lifoglist.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
Rannís óskar eftir ráða hugbúnaðarsérfræðing í fullt starf. Starfið felst í verkefnastjórnun ásamt
hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna- og upplýsingakerfi fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita
góða þjónustu
l Þekking og reynsla á SQL, Java, PHP, JavaScript er æskileg
l Reynsla af hugbúnaðargerð, Agile og Scrum er æskileg
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Björnsson, sviðstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs.
Sími 515 5801 eða sigurdur.bjornsson@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017
Umsækjendur sendi rafræna umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi ásamt
afriti af prófskírteini á vef Rannís https://www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Þar er einnig að finna upplýsingar um starfið.
Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins, menntunar og þróunar mannauðs ásamt menningar
og skapandi greina. Rannís stuðlar að þróun þekkingarsamfélagsins í gegnum rekstur samkeppnissjóða, aðstoð
og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og
þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

STRATEGIC PARTNERSHIPS MANAGER
Marel is looking for a Strategic Partnerships Manager to join our Product Management and Strategy and Corporate Development
team. The manager will support Marel’s growth and key business initiatives by identifying, developing and managing some of the
company’s vital future partnerships. This role will offer exposure to strategic priorities across Marel’s business units, in addition to
contributing to the development of the Strategic Partnerships function within the organization.
Main tasks
• Building relationships, monitoring activity and tracking developments across
Marel’s primary industries and markets
• Proactively identifying and sourcing partnership opportunities in support of
strategic priorities
• Building business case analyses and presenting appropriate partnership
opportunities to internal decision makers
• Developing partnership implementation plans to maximize market impact and
value exchange for both parties
• Managing partnerships on an ongoing basis, including data-driven assessment
of partnership performance and value

Job requirements
• MSc or MBA in business, economics, engineering or related fields
• Minimum 2 years of relevant post-graduate experience in business
development or managing strategic partnerships
• Excellent networking and relationship building skills
• Effective communication, presentation and negotiation skills. The
manager will have to represent Marel effectively to external parties
• Experience in an international work environment is a benefit

For more information, please contact Katrín Ýr Magnúsdóttir, Manager in Product Groups, Strategy and Corporate Development, katrin.magnusdottir@marel.com. Please
submit your application no later than December 3, 2017. Applications are accepted through marel.com/jobs.

Marel is an international technology company with about 5,100 employees, 600 of which are located in Iceland. Marel is the
leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish industries. We place a rich
emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are driven
by new challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen,
facilities for exercise and good employee morale.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Samhjálp leitar að starfsmönnum á nýtt stuðningsheimili
í Kópavogi. Við leitum að tveimur einstaklingum sem eru
jákvæðir og með færni í mannlegum samskiptum.
Störfin henta jafnt körlum sem konum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Hjúkrunarstjóri - Þjónustustjóri

Staða hjúkrunarstjóra á 1. hæð Sóltúns er laus til umsóknar.
Hjúkrunarstjóri ber ábyrgð á hjúkrunarþjónustu 28 íbúa á 1. hæð,
mannauðs- og gæðamálum og rekstri sinnar einingar. Hann er í
hjúkrunarstjórn hjúkrunarheimilisins og kemur þar með að stefnumótun
starfseminnar í heild sinni. Hjúkrunarstjóri hefur einnig yﬁrumsjón með
samskiptum vegna biðlista. Hann leiðir þróun líknarmeðferðar í Sóltúni.
Hjúkrunarstjóri er staðgengill framkvæmdastjóra hjúkrunar eftir atvikum.
Leitað er eftir reyndum hjúkrunarfræðingi sem lokið hefur meistarapróﬁ í
stjórnun og/eða klínískri hjúkrun. Umsækjandi þarf jafnframt að búa yﬁr
rekstrarkunnáttu, hafa reynslu af rekstri, starfsmannahaldi
og gæðaumbótastarﬁ.
Umsóknarfrestur er til 24. nóv og veitist staðan frá 1. mars 2018.
Nánari upplýsingar gefur Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir í síma 5906127.
Sótt er um á www.soltun.is

Varahlutaverslun - Lagerstarfsmaður óskast
Vélanaust ehf er sérhæft fyrirtæki í varahlutum fyrir
atvinnubifreiðar og tæki.
Við auglýsum nú eftir öflugum liðsmanni sem er tilbúin til þess
að taka þátt í spennandi vexti og þróun fyrirtækisins með
okkur. Starfið fellst í hefðbundnum lagerstörfum auk tilfallandi
verkefna. Þekking á helstu tölvuforritum ásamt
enskukunnáttu eru skilyrði auk þess sem æskilegt er að
viðkomandi hafi haldgóða þekkingu á bifreiðum.

Nánari upplýsingar í síma 555 8000
Umsóknir sendist á velanaust@velanaust.is
www.velanaust.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Náms- og starfsráðgjafi
Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
Bæjarskrifstofur
• Talmeinafræðingur - hlutastarf
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.

Hugbúnaðarsérfræðingur
í samþæ ingarlausnum

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við hugbúnaðarsérfræðingi í rekstrarhópinn okkar til að sjá um rekstur og þróun webMethods samþættingarkerfa
hjá Advania og mörgum af stærstu viðskiptavinum fyrirtækisins.

Starfslýsing
Í starfinu munt þú sjá um daglegan rekstur, uppfærslur, þróun og innleiðingar nýrra og breyttra eininga
í webMethods samþættingarumhverfum. Þú færð einnig tækifæri til að koma að hönnun og ráðgjöf á
sviðum eins og API Management, DevOps, Enterprise Architecture, IoT, BPM og BAM tækni.
Menntunar- og hæfniskröfur
• B.Sc. gráða í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði, eða sambærileg gráða
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Þekking og reynsla af Unix/Linux og Windows er kostur
• Reynsla af forritun og uppsetningu vélbúnaðarumhverfa er kostur
• Ekki er gerð krafa um starfsreynslu á þessu sviði enda verður boðið upp á
þjálfunarnámskeið eftir þörfum hjá Advania og framleiðendum hugbúnaðar

Kynntu þér starfið nánar á www.advania.is/atvinna.
Nánari upplýsingar veitir María Hólmfríður Marinósdóttir, radningar@advania.is / 440 9000.

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum tugþúsunda
viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er fjölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur.
Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnur þú það
hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

HLJÓÐMAÐUR/VERKEFNASTJÓRI
Í HLJÓMAHÖLL
Hljómahöll auglýsir lausa stöðu hljóðmanns/verkefnastjóra.
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi þjónustulund, vera
mjög sveigjanlegur varðandi vinnutíma, geta haft umsjón með
hljóðvinnslu og verkefnastjórn á viðburðum og helst búa yfir
tæknimenntun af einhverju tagi.
HELSTU VERKEFNI
Um er að ræða starf sem tekur á tæknimálum sem varða allar
hliðar rekstrarins s.s. tónleika- og ráðstefnuhald, fundi, dansleiki,
Rokksafn Íslands og fleira.
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af hljóðstjórn og tæknimálum á viðburðum
• Góð og yfirgripsmikil þekking á tæknibúnaði
• Mikil tölvukunnátta (Apple, Windows, iOS og Android umhverfi)
• Tæknimenntun t.d. af sviði hljóðstjórnar er kostur
• Reynsla á verkefnastjórn er kostur
• Reynsla af lýsingu á viðburðum er kostur
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf í janúar 2018 og er um 100% starf að ræða.
Lágmarksaldur umsækjenda er 20 ár.
Áhugasamir geta sótt um starfið á vef Reykjanesbæjar,
www.reykjanesbaer.is. Umsóknarfrestur er til 29. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Young
(tomas@hljomaholl.is), framkvæmdastjóri Hljómahallar.

Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.
Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Lágafellsskóli
í Mosfellsbæ
- Jákvæðni og
metnaður er heildstæður grunnskóli sem
vinnur
í anda uppbyggingarstefnunnar.
Starfsemi
skólans fer
- Lausnamiðuð
hugsun og færni til að koma
hugmyndum
framí íframkvæmd
tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur

Borgarbyggð auglýsir starf byggingarfulltrúa
laust til umsóknar

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður
í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.
Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á

•aldrinum
Staða 2-5
matráðs
(75% - 100% starf )
ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.

Lausar stöður til umsóknar:

Hæfnikröfur:
Áherslur
í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
- Þekking
á gerð matseðla
og
nýta náttúruleg
gæði. og samsetningu fæðis fyrir
Íslenskukennsla
á unglingastigi,
staðan
er lausviðmiðum
nú þegar
börn frá 18
mánaða
aldri
til 6 ára
samkvæmt
Leikskólinn
Hulduberg
er staðsettur
við Lágafellsskóla
og
Dönskukennsla
á unglingastigi,
ráðning frá 1.janúar
Manneldisráðs.
íþróttamiðstöðina
Lágafell.
Umsjónarkennsla
miðstigi, ráðning
frá 1. janúar
- Frumkvæðni ogáskipulagshæfni
við innkaup
Staða
á deild 5 ára barna. Ef ekki fæst
ogleikskólakennara
vörustjórnun.
Auglýst
eru
laus
eftrfarandi
störf:
- Færni semaðili
nýtistverður
í starfiráðinn
og reynsla
af störfum
fagmenntaður
almennur
starfsmaður í
í mötuneyti
starfið.
Staðan er laus nú þegar

Borgarbyggð auglýsir starf byggingarfulltrúa á
umhverfis- og skipulagssviði laust til umsóknar.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í
lifandi umhverfi. Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á
byggingarmálum og hefur eftirlit með
mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9.
gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.

Stuðningsfulltrúastöður, ráðning frá 1. janúar
Laun
eru frístundaleiðbeinenda,
greidd í samræmi við kjarasamning
Hæfnikröfur:
Hlutastörf
ráðning fráSambands
1. janúar

íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
- Leikskólakennaramenntun
Góð
hæfni
í mannlegum
Allar frekari upplýsingar
umsamskiptum
störfin má finna á
Umsóknarfrestur
er til 4. janúar 2014.
- Jákvæðniog
ogwww.lagafellsskoli.is
metnaður
www.mos.is
Umsóknir
ásamthugsun
upplýsingum
umtilmenntun
fyrri
- Lausnamiðuð
og færni
að komaog/eða
hugmyndum
störf
skulu berast
á netfangið hulduberg@mos.is.
í samkvæmt
framkvæmd
Laun
kjarasamningi
Sambands íslenskra

sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Upplýsingar
um leikskólann
má finna
skólans
• Staða matráðs
(75% - Magnúsdóttir
100%
starfá )heimasíðu
Upplýsingar
veitir
Jóhanna
skólastjóri
í síma
www.hulduberg.is.
5259200/8968230.
Umsóknir
með
upplýsingum
um
menntun,
Hæfnikröfur:
Nánari
upplýsingar
veitir leikskólastjóri
Stefánsstarfsreynslu
umsagnaraðila
sendist Þuríður
rafrænt
netfangið
- Þekking
á og
gerð
matseðla og samsetningu
fæðisá fyrir
dóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Guðrún Viktorsdóttir
johannam@lagafellsskoli.is
börn
frá
18
mánaða
aldri
til
6
ára
samkvæmt
viðmiðum
síma 5868170 og 8670727.
Umsóknarfrestur
um stöðurnar er til 29. nóvember 2017.
Manneldisráðs.
- Frumkvæðni
og
skipulagshæfni
viðsækja
innkaup
Fólk
af hvetjum
báðum kynjum
hvatt tilkynjum
að
umsækja
störfin.um.
Við
fólk
aferbáðum
til að
og vörustjórnun.
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
síma 5868170 og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.

Bluebird Nordic
celebrates 18th
anniversary with
refreshed brand
and livery
Bluebird Nordic formerly known as Bluebird Cargo
has taken up new logo and livery. This is simply a
change of brand and the company is still operating
under it´s original registration and legal name in the
Company Registry in Iceland.
Bluebird Nordic is an airline headquartered in Iceland
currently operating four B737-300 and three B737-400
mostly on a wet lease (ACMI) basis for other airlines.
Among our customers are FedEx, UPS and DHL as
well as various other airlines worldwide.

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru yfirferð og
afgreiðsla byggingarleyfisumsókna vegna
byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og
fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að uppfylltum
skilyrðum.
Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með
byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og
umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn,
skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast.
Hann sinnir einnig öðrum verkefnum sem falla undir
verksvið byggingarfulltrúa og umhverfis- og
skipulagssvið hverju sinni.

BORGARBYGGÐ

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 27. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnlaugur Júlíusson
sveitarstjóri í síma 433-7100. Umsóknir ásamt ítarlegri
starfsferilsskrá og kynningarbréfi skulu sendar til
borgarbyggd@borgarbyggd.is

[Cite your source here.]

Director Maintenance

Bluebird Nordic is seeking a positive competent individual to join our team as
Director Maintenance. The Director Maintenance is responsible as Nominated
Postholder for Part M Continuing Airworthiness and for Part 145 Maintenance
management for Bluebird. The Director Maintenance must be approved by
ICETRA and reports to the Accountable Manager. He or she is responsible for
the operation of the Maintenance Department and the preparation and
follow-through of its annual budget.

Duties and Responsibilities

Qualifications

• Responsible for Continuing Airworthiness
of company aircraft.

• At least five years relevant work experience and
expertise in application of aviation standards
and safe operating practices, at least two years
should be from the aeronautical industry in
appropriate management position.

• Responsible for liaising with regulatory
authorities, original equipment manufacturers
and other operational relevant external entities.
• Supervise editing of in-house generated
maintenance documents.
• Participates in negotiations of lease contracts
as well as purchase and sale of aircraft.
• Is responsible for acceptance as well as
redelivery of aircraft.

• Hold a valid Part 66 license or through assessment of competence be acceptable to ICETRA.
Thorough knowledge of EASA Part M, Part 145
and Part 66 regulations.
• University education is a plus. Works well under
pressure. Good interpersonal skills. High degree
of integrity with a clean criminal record.
• Good knowledge and experience in operating
computer software programs and handling
computer data and information. Excellent knowledge of the English language (read and write)

Bluebird Nordic also operates scheduled services to
and from Iceland where it provides a range of air
cargo services, including temperature sensitive
products, live animals and dangerous goods. We
also operate charters worldwide.
Our basic values are safety, reliability and efficiency.

Menntunar- og hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði
byggingarmála með löggildingu í mannvirkjahönnun skv.
25. gr. laga um mannvirki og reynsla á sviði byggingarmála og lagaumhverfis þess. Lögð er áhersla á
frumkvæði, skipulagshæfni, fagmennsku og góða
samskiptahæfileika.

Application deadline
is 30th of November

For information, send e-mail to Human Resources Dpt at hr@bluebird.is
All applications will be answered and treated as confidential.

Bluebird Nordic
Urðarhvarfi 14 • 203 Kópavogur • Iceland
Phone: 420 0200 • www.bluebird.is
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Laus störf hjúkrunarfræðinga
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hjúkrun aldraðra
• Ákveða, skipuleggja og veita
hjúkrunarmeðferð
• Fylgjast með nýjungum í faginu
• Þátttaka í teymisvinnu
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Faglegur metnaður í starfi og áhugi á
hjúkrun aldraðra
• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni og
jákvætt viðmót
• Sjálfstæði og stundvísi
Um er að ræða tvö störf.
Störfin eru laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall og starfsfyrirkomulag er eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 522-5600.
Umsóknarfrestur er til og með
10. desember og skila skal
umsóknum á gudny@skjol.is.
Skjól hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími 522 5600.

Viltu móta
með okkur framtíðina?

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

Verkefnastjóri
Við leitum að metnaðarfullum og lausnamiðuðum leiðtoga í starf verkefnastjóra.
Unnið er að stórum verkefnum og endurhönnun lykilferla bankans til að gera þá einfaldari,
hraðari og sjálfvirkari með aðstoð stafrænnar tækni. Alla jafna er unnið í sextán vikna
lotum í þverfaglegum verkefnateymum sem leiða saman krafta starfsfólks úr ólíkum
deildum bankans.

· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum
· Deildarstjóri á Læk
· Leikskólakennari á Álfaheiði
· Leikskólakennari á Fífusölum
· Leikskólakennari á Núp
· Leikskólakennari og sérkennari á Læk
· Leikskólakennari, sérkennari og deildarstjóri
á Álfatúni

Helstu verkefni
• Leiðir og ber ábyrgð á heildarframkvæmd verkefna með skýrri áherslu á að ná fram
hámarksáhrifum á sem hagkvæmastan máta
• Stýrir og forgangsraðar vinnu þverfaglegs verkefnateymis og tryggir samskipti hagsmunaaðila
• Setur skýrar kröfur og auðveldar verkefnateymum að þróa afurðina á hámarkshraða
• Ber ábyrgð á sameiginlegri sýn á verkefni og tryggir að rétt afurð sé framleidd

Hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á að gera Arion banka leiðandi í notkun stafrænnar tækni,
viðskiptavinum okkar til hagsbóta
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, drifkraftur og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða menntun í stjórnun eða verkefnastýringu er æskileg
• Gott vald á rituðu og mæltu máli, bæði íslensku og ensku

· Leikskólarkennari og leikskólasérkennari á
Austurkór

· Sérkennslustjóri á Rjúpnahæð
Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Kópavogsskóla
· Sérkennari í Kársnesskóla
· Skólaliðar í Smáraskóla
· Skólaliðar í Snælandsskóla
· Stærðfræði og náttúrufræðikennari á
unglingastigi,

· Tónmenntakennari og sérkennari á
Álfhólsskóla

Velferðarsvið

Nánari upplýsingar veitir Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri, netfang
brynja.grondal@arionbanki.is, sími 444 6386.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember. Sótt er um starfið á arionbanki.is.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

· Félagsráðgjafi í barnavernd
· Starfsmaður á hjúkrunarsambýli
· Starfsmenn á heimili 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.

Kópavogsbær
kopavogur.is

www.distica.is

Blikksmiðja á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir blikksmið eða manni vönum
málmiðnaði.
Áhugasamir hafi samband í síma:
202164 x Svarið við lífinu + 1

Vaxandi fyrirtæki leitar að:

Sérfræðingi í verslun
Starfið felst m.a. í innkaupum og sölu á sjálfvirknibúnaði auk margvíslegrar aðstoðar við
tækni- og framleiðsludeildir fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Menntun í rafmagnstæknifræði,
rafmagnsiðnfræði eða rafvirkjun.
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta.
• Sjálfstæð vinnubrögð, kraftur og
útsjónarsemi við lausn verkefna.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í
síma 414 8081. Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Naust Marine fyrir 15. des.
Naust Marine, Miðhellu 4, 221 Hafnarfirði
atvinna@naust.is

CMYK:
Gulur = M = 65, Y = 100
Grár = C = 15, K = 80

INNKAUPAFULLTRÚI

DISTICA ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLAN EINSTAKLING
SEM VILL TILHEYRA ÖFLUGUM HÓPI STARFSMANNA INNKAUPADEILDAR OG SINNA MEÐ ÞEIM KREFJANDI VERKEFNUM.
Pantone:
Gulur = Pantone 158
Grár = Pantone 432

HELSTU VERKEFNI
• Umsjón með innkaupum
• Vöktun á birgðastöðu
og veltuhraða
• Samskipti við innlenda og
erlenda birgja
• Ráðgjöf og samskipti
við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUN OG HÆFI
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innkaupum að lágmarki 3–5 ár
• Reynsla af notkun Navision, AGR eða
sambærilegum kerfum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni, nákvæmni og samviskusemi

Aðeins er tekið við umsóknum um starfið
í gegnum ráðningarvef á heimasíðu
Distica: www.distica.is.
Umsóknarfrestur er til og með
23. nóvember nk.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Upplýsingar um starfið veita:
• hjördís ósk óskarsdóttir
deildarstjóri innkaupadeildar
( 665

7510

• vilborg gunnarsdóttir
mannauðsstjóri
( 824

7136

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum
og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur.
Fyrirtækið er með um 70% markaðshlutdeild í lyfjadreifingu á Íslandi.
Nánar á www.distica.is.

GILDI DISTICA ERU ÁREIÐANLEIKI,
HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

Sérfræðistörf í boði
hjá VIRK
Við leitum að sérfræðingum, körlum jafnt sem konum, sem
hafa menntun og viðamikla faglega reynslu sem sjúkraþjálfarar,
sálfræðingar eða félagsráðgjafar. Sérfræðingar VIRK koma að
ákvörðunum í málum einstaklinga í þjónustu VIRK og þurfa að
geta haldið utan um krefjandi og flókin verkefni. Þeir þurfa að
sýna frumkvæði og taka virkan þátt í þróunarvinnu.

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réttindi til að starfa sem sálfræðingur, sjúkraþjálfari eða félagsráðgjafi
Viðamikil reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
Reynsla af þverfaglegri samvinnu
Þekking á verkefnastjórnun
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Sveigjanleiki og jákvætt viðmót
Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
Framhaldsmenntun er kostur
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við

fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun
á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna
og atvinnurekanda á vinnumarkaði.
VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er
starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. Um þessar
mundir eru konur í afgerandi meirihluta á meðal sérfræðinga VIRK. Því eru
karlar sérstaklega hvattir til að sækja um ofangreind störf.
Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is
Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2017.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfniskröfur starfsins.

LANDSLAGSARKITEKT
LANDSLAG LEITAR AÐ LIÐSAUKA

Sendibílstjóri - Bifreiða og vélaverkstæði Vélrásar
Við hjá Vélrás auglýsum nú eftir hressum, skemmtilegum,
kurteisum, fjölhæfum og þjónustulunduðum starfsmanni sem
hefur gaman af því að keyra um höfuðborgarsvæðið
ásamt því að sinna tilfallandi verkefnum.
Hjá Vélrás starfa um 40 starfsmenn við viðgerðir á atvinnubifreiðum og vinnuvélum og þarf því mikið að keyra um bæinn
til þess að sækja og/eða senda varahluti og vörur. Íslenskukunnátta og bílpróf eru skilyrði auk þess sem kostur væri ef
viðkomandi hefði meirapróf.
Frekari upplýsingar í síma 8601860
Umsóknir sendist á velras@velras.is
www.velras.is

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum landslagsarkitekt í okkar lið, til starfa
við spennandi og fjölbreytt verkefni á skapandi og lifandi vinnustað í hjarta
miðborgarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:
·
·
·
·
·

Meistaragráða í landslagsarkitektúr
Reynsla af vinnu í faginu eða tengdum greinum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Gott skynbragð á myndræna framsetningu
Þekking á hönnunarforritum

Sækist þú eftir fjölbreyttu og lifandi
starfi í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir mikið á samskipti við fólk?
Velferðarráðuneytið leitar að sérfræðingi á skrifstofu
rekstrar og innri þjónustu. Skrifstofan ber ábyrgð
á daglegum rekstri ráðuneytisins og sér til þess að
starfsmenn hafi nauðsynleg tæki og tól við vinnu
sína.

Landslag er leiðandi fyrirtæki á sviði landslagsarkitektúrs og skipulags og byggir á rúmlega
50 ára óslitnum rekstri. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur og reynslumikill hópur, með
jafna kynja- og aldursdreifingu, að margvíslegum og krefjandi verkefnum í þverfaglegu
samstarfi. Áhersla er ávallt lögð á faglegar lausnir og lipra þjónustu.

Leitað er að snjöllum og kraftmiklum einstaklingi
sem er glöggur á tölur og tækni, jákvæður og lipur
í samskiptum og tilbúinn að læra og tileinka sér
nýjungar.

Auk skrifstofunnar í Reykjavík er fyrirtækið með starfstöð á Akureyri.

Helstu verkefni
• Umsjón með tækni- og tölvubúnaði.
• Tæknileg aðstoð við starfsmenn.
• Samskipti við Rekstrarfélag Stjórnarráðsins.
• Greining og úrvinnsla bókhaldsgagna.

Umsóknir skulu berast á netfangið starf@landslag.is í síðasta lagi mánudaginn 12. desember.
Umsóknum þurfa að fylgja greinagóðar upplýsingar um menntun og reynslu. Allar umsóknir verða
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535 5300 eða á starf@landslag.is.

Skólavörðustígur 11 · 101 Reykjavík · 535 5300 · www.landslag.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Haldgóð þekking á sviði upplýsingatækni.
• Þekking á áætlanagerð og kostnaðargreiningu.
• Skipulagshæfni.
• Sveigjanleiki og geta til þess að vinna sjálfstætt og
í teymi.
• Frumkvæði, frjó hugsun, rík þjónustulund,
jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Þarftu að ráða starfsmann?

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi
starfsumhverfi. Um launakjör fer eftir kjarasamningi
fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

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

Nánari upplýsingar veita Hrönn Ottósdóttir skrifstofustjóri, hronn.ottosdottir@vel.is, og Böðvar
Héðinsson, staðgengill skrifstofustjóra, bodvar.
hedinsson@vel.is. Umsóknir ásamt upplýsingum um
menntun og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða á netfangið:
postur@vel.is eigi síðar en 4. desember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á
lausum störfum, með síðari breytingum.

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

Velferðarráðuneytinu, 18. nóvember 2017.
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Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embætti
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og t
ásamt
því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað
Tollstjóri leitar að rétta einstaklingnum til að taka þátt í spennandi umbótaverkefnum á sviði upplýsingatækni sem
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Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Við stækkum og eflumst
Vegna ört vaxandi verkefna óska Vinnuvélar eftir að
ráða öflugan einstakling til starfa sem fyrst.
Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.
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forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Starfsmaður á verkstæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir,
forstöðumaður
í símaer560-0300.
Umsóknarfrestur
er tilmannauðssviðs,
04.12 nk. Æskilegt
að viðkomandi

Starfssvið:
• Standsetningar, viðgerðir
og þjónusta
Hæfniskröfur:
• Reynsla af vélaviðgerðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og metnaður
• Geta unnið sjálfstætt

Umsóknarfrestur er til 2. desember
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að senda umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og
mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is
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Helstu verkefni:
Hæfniskröfur:
• Verkefni í tengslum
upplýsingaöryggi.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði
Helstuvið
verkefni
og ábyrgð:
• Greiningarvinna s.s. þarfagreining, verkferlagreining,
tölvunarfræði, verkfræði, eða sambærileg menntun.
■ Uppbygging og
rekstur mötuneytis.
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■ framreiðsla
Umsjón með veitingum
starfsmannatengdum
viðburðum. er kostur.
sem koma að tollafgreiðslu.
• Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og hafa
Umsjón með
veitingum á ýmsum starfsmannatengdum
viðburðum.
hæfni
til að aðlagast breytingum og nýjungum, auk
Hæfniskröfur:
þess að eiga auðvelt með að vinna í hópum.
■ Menntun á sviði matreiðslu.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti,
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg. auk kunnáttu í ensku.
• Hreint sakavottorð.
Menntun á■ sviði
matreiðslu.
Áhugi
á fjölbreyttri og hollri matargerð.

Helstu verkefni og ábyrgð:
■
■
■
■

Hæfniskröfur:
■

Góð
framkoma
ogogríkframsækni
þjónustulund.
Tollstjóra
traust,
samvinna
ogæskileg.
eru þau höfð að leiðarljósi við ráðningar hjá embættinu. Öllum umsóknum verður
■ Gildi
Reynsla
af■eru
stjórnun
eldhúsa/mötuneyta
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svarað þegar ákvörðun
um ráðningu
liggur fyrir.og
Athygli
er vakin
á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
■ Sjálfstæði,
hugmyndaauðgi
skipulögð
vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.

■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi
og skipulögð
vinnubrögð.
Umsóknarfrestur
er til 23. nóvember
nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

Óskum eftir snjöllum stelpum og strákum
í söluteymið okkar
Vegna mikils áhuga frá viðskiptavinum þurfum við að bæta við öflugu fólki
í Reykjavík, á Akranesi og Ísafirði.
Söluhönnuður

Svæðissölustjóri

Æskilegir eiginleikar

Æskilegir eiginleikar

• Frjó hugsun
• Útsjónarsemi
• Greiningarhæfileikar
• Vandvirkni
Reynsla og þekking
• Kunnátta á teikniforrit, t.d. AutoCad
• 3D hönnun í Factory Suite
• Þekking á vinnslutækni og búnaði
• Reynsla af matvælavinnslu
Verkefni
• Hönnun og bestun vinnslukerfa
• Gerð kerfisteikninga
• Greining vinnsluferla og aðferða
• Þátttaka í sölumálum og gerð kerfislýsinga
• Verðútreikningar
• Afkastaútreikningar á tækjum
og vinnslukerfum

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og kraftur
• Þarf að geta unnið undir miklu álagi
• Skipulagshæfileikar
Reynsla og þekking
• Reynsla af sjómennsku eða fiskvinnslu
• Þekking á vinnslutækni og búnaði
• Samningatækni
• Reynsla í alþjóðaviðskiptum æskileg
• Íslenska og enska nauðsyn,
önnur tungumálakunnátta kostur

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.
Umsóknir sendist á: job@skaginn3x.com
Nánari upplýsingar veitir Jón Birgir Gunnarsson
í síma 780 3050 eða jonbg@skaginn3x.com.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2017.

Verkefni
• Hönnun og bestun vinnslukerfa
• Gerð kerfisteikninga
• Greining vinnsluferla og aðferða
• Þátttaka í sölumálum og gerð kerfislýsinga
• Verðútreikningar
• Afkastaútreikningar á tækjum og vinnslukerfum

www.skaginn3x.com

Pipar\TBWA \ SÍA

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir
matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m 2.
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem
færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.
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Lager – útkeyrsla.
Við leitum að röskum og ábyggilegum starfsmanni
til starfa á lager og við útkeyrslu á vörum til
viðskiptavina.
Í starfinu felst m.a. móttaka og dreifing á vörum,
samantekt pantana og afhending þeirra.
Jafnframt umhirða og eftirlit með vörubirgðum,
húsnæði og tækjum. Lyftarapróf er nauðsynlegt.
Meirapróf æskilegt.
Umsóknir sendist á póstfang ispapp@ispapp.is

bifvélavirki óskast
Vegna aukinna umsvifa og stækkunar á fólksbifreiðaverkstæði
okkar leitum við að metnaðarfullum bifvélavirkja til að starfa við
okkar heimsþekktu vörumerki Mazda, Citroën og Peugeot.
Sæktu um spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki sem leggur metnað í
framúrskarandi starfsanda, góða vinnu- og starfsmannaaðstöðu.
Við erum að Bíldshöfða 8 og vinnutími er frá kl. 8.00 -17.15 og föstudaga 8.00 -16.15.

Sæktu um á brimborg.is
fyrir 26. nóvember næstkomandi.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og
notaðir bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla,
hópferðabíla og bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að
veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar
sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Bifvélavirkjar B8 Við stækkum 167x170 20171114.indd 1
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Skóla- og frístundasvið

Staða skrifstofustjóra grunnskólahluta fagskrifstofu
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skrifstofustjóra grunnskólahluta fagskrifstofu.
Skrifstofustjóri hefur forystu í fagmálum grunnskóla, þróun starfshátta og skólastarfs í samræmi við lög og reglugerðir, menntastefnu Reykjavíkurborgar og aðrar stefnur borgarinnar sem varða grunnskóla. Skrifstofustjóri stýrir grunnskólahluta fagskrifstofu
sviðsins, er næsti yfirmaður skólastjóra grunnskóla Reykjavíkur og er í framkvæmdastjórn sviðsins.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Helstu verkefni skrifstofustjóra:
• Fagleg forysta í skólastarfi í grunnskólum, frumkvæði að þróun
þess og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða.
• Skipulagning og stýring á starfsemi grunnskólahluta fagskrifstofu og faglegt samstarf við skrifstofustjóra leikskóla- og
frístundamála.
• Þátttaka í stefnumótun í skóla- og frístundamálum í samvinnu
við skóla- og frístundaráð ásamt framkvæmd og eftirfylgni
með ákvörðunum ráðsins, borgarráðs og borgarstjórnar sem
snúa að grunnskólamálum.
• Ráðgjöf og stuðningur við skólastjórnendur.
• Eftirlit með grunnskólastarfi og eftirfylgni umbóta.
• Þátttaka í starfs- og fjárhagsáætlunargerð sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Farsæl stjórnunarreynsla í grunnskóla og reynsla af því að
leiða breytingar.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, þrautseigja og metnaður
til að ná árangri í starfi.
• Áhugi á framsækinni menntun.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og kunnátta
í norrænu máli er kostur.

• Samstarf við skólaþjónustu þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar.
• Samstarf við opinbera aðila í skóla- og frístundamálum innan
lands og utan.
Umsókn fylgi ítarleg starfsferilsskrá, leyfisbréf grunnskólakennara og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið og framtíðarsýn varðandi menntamál og mikilvægustu umbætur í grunnskólamálum í borginni.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2017.
Laun eru samkvæmt ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi Grímsson, sviðsstjóri og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411-1111.
Netföng: helgi.grimsson@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Dýralæknir með áherslu
á bakteríufræði
Laust er til umsóknar starf dýralæknis á Tilraunastöð
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.
Dýralæknir sem ráðinn verður í starfið mun starfa á sýkladeild og vinna að verkefnum Keldna varðandi greiningar
á dýrasjúkdómum, uppbyggingu og þróun grunn- og
þjónustuverkefna, viðbragðsáætlunum vegna smitsjúkdóma og verkefnum þeim tengdum. Tilraunastöðin starfar
m.a. sem innlend tilvísunarrannsóknastofa fyrir Campylobacter og sýklalyfjanæmi og tekur starfið á deildinni mið
af því.
Starfssvið
• Yfirumsjón með daglegri starfsemi sýkladeildar Tilraunastöðvarinnar, þ.m.t.
• bakteríurannsóknir
• rannsóknir á sýklalyfjanæmi
• framleiðsla á bóluefni gegn sauðfjársjúkdómum
af völdum baktería
• Rannsóknir og þjónusta í þágu heilbrigðiseftirlits,
sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir búfé og
önnur dýr, í samstarfi við Matvælastofnun og starfandi
dýralækna
• Þróun og endurbætur á greiningaraðferðum
• Ráðgjöf innan fræðasviða Tilraunastöðvarinnar
• Innlend- og alþjóðleg samvinna
• Leiðbeining nema í námsverkefnum
Gerðar eru eftirfarandi menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í dýralækningum
• Þekking og reynsla á sviði sjúkdómsgreininga og
bakteríufræða
• Æskilegt er að umsækjandi hafi unnið við rannsóknaverkefni og komið að stjórnun þeirra
• Samstarfshæfni, frumkvæði og klínísk reynsla eru
ákjósanlegir kostir
Nánari upplýsingar veita Vala Friðriksdóttir deildarstjóri
bakteríu- sníkjudýra- og meinafræðideildar Tilraunastöðvar HÍ í meinafræði að Keldum ( sími 585-5100,
netfang: valaf@hi.is) og Sigurður Ingvarsson forstöðumaður Tilraunastöðvarinnar (sími 585-5100,
netfang: siguring@hi.is).
Umsóknir skulu sendast framkvæmdastjóra Keldna
(netfang keldurstarf@hi.is) fyrir 30.11.2017.
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt
upplýsingum um umsagnaraðila.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.
Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af
jafnréttisstefnu Keldna.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi. Stofnunin sinnir grunn- og
þjónusturannsóknum á sviði dýrasjúkdóma. Tilraunastöðin sinnir
einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og eftirlits með
búvöruframleiðslu. Upplýsingar um starfsemi Keldna er að finna
á www.keldur.is.

Embætti stjórnanda nýrrar
gæða- og eftirlitsstofnunar
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti
stjórnanda gæða- og eftirlitsstofnunar sem mun fyrst
um sinn veita þjónustu á sviði félagsþjónustu og sinna
afmörkuðu eftirliti á sviði barnaverndar, en áætlað er að
þjónusta á sviði barnaverndar bætist við á síðari stigum.
Embættið heyrir undir félags- og jafnréttismálaráðherra.
Markmið stofnunarinnar eru að auka gæði og öryggi í
félagsþjónustu og styrkja stjórnsýslu málaflokksins.
Um nýja stofnun er að ræða og mun starfsemi hennar
taka mið af endurskoðun laga á þeim málasviðum sem
undir stofnunina heyra.
Um er að ræða spennandi og krefjandi starf við uppbyggingu nýrrar stofnunar. Leitað er að áhugasömum
og drífandi leiðtoga sem er tilbúinn að takast á við
mótun starfseminnar og innleiðingu nýrra verkefna.
Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu verður sérstök
ráðuneytisstofnun sem hluti af velferðarráðuneytinu.
Stofnunin er sett á fót á grundvelli 17. gr. laga um
Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Ráðherra skipar
stofnuninni stjórnanda til fimm ára í senn og er stefnt
að því að hann hefji störf sem fyrst á árinu 2018.
Stjórnandi stýrir stofnuninni í samræmi við lög um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996
undir yfirstjórn ráðuneytisstjóra og starfar samkvæmt
fyrirmælum laga, reglugerða og erindisbréfs sem
ráðuneytisstjóri setur honum. Stjórnandinn skal hafa
menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist á starfssviði
stofnunarinnar og við stjórnun hennar og rekstur.

BYGG býður þér til starfa
Hjólagrafa

Vantar SNILLING á 2017 árgerð af
VOLVO EW160E hjólagröfu.
Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000
gudjon@bygg.is

Mótasmiðir
Framtíðarstörf á Reykjanesi fyrir vana
mótasmiði. Allt mælingavinna, launakjör HÁ
Upplýsingar veitir Páll S:693-7316
pallth@bygg.is

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Stjórnandi ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og að
starfsemi hennar sé í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Hann fer einnig með starfsmannamál
stofnunarinnar samkvæmt erindisbréfi.

Sérstök þriggja manna hæfnisnefnd mun meta hæfni
umsækjenda og skila greinargerð til félags- og jafnréttismálaráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum
nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni
umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um
embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands
og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Laun ákvarðast samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.
Upplýsingar um starfið veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir
skrifstofustjóri í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur
karla jafnt sem konur til að sækja um embættið.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi, ferilskrá og upplýsingum um starfsheiti skulu berast velferðarráðuneytinu,
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 4. desember 2017.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
skipun í embættið liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um gæða- og eftirlitsstofnunina má
finna á eftirfarandi vefslóð https://www.stjornarradid.is/
raduneyti/velferdarraduneytid/.
Velferðarráðuneytinu, 18 nóvember 2017.

Forstöðumaður fjármálasviðs

Forstöðumaður
fjármálasviðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfileikar, framsýni og áhugi á eftirlitsog gæðamálum.
• Þrautseigja, metnaður og vilji til að ná árangri.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Þekking á eftirlits- og gæðamálum og reynsla af
innleiðingu er æskileg.
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og opinberri
stjórnsýslu æskileg.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og
riti.
• Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í Norður
landamáli æskileg.

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.

Laust er til umsóknar fullt starf forstöðumanns fjármálasviðs við Háskólann
á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann 1. febrúar 2018.
Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á meistarastigi, með áherslu á stjórnun og fjármál, eða samsvarandi sem nýtist í
starfi er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarhæfni.
• Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðargreiningu og kostnaðareftirliti.
• Frumkvæði og forystuhæfni.
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð, frjó hugsun, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Þekking á starfsemi háskóla er æskileg.
• Þekking á íslensku stjórnkerfi og opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Góð færni í íslensku og ensku er nauðsynleg og færni í einu skandinavísku tungumáli er æskileg.
• Góð tölvu- og tækniþekking. Þekking á bókhaldskerfi ríkisins er kostur.
Umsókn skal fylgja:
• Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil.
• Staðfest afrit af viðeigandi prófskírteinum.
• Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og lagður fram rökstuðningur fyrir
hæfni umsækjanda í starfið.
• Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að annar þeirra sé næsti yfirmaður í
núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2017
Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@
unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað.
Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um opinbera
háskóla nr. 85/2008 og reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar
til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt
í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar um starfið gefa Eyjólfur Guðmundsson rektor, rektor@unak.is, og Ólafur Halldórsson
framkvæmdastjóri, olafurh@unak.is.

www.unak.is/lausstorf

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur
konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR
óskar eftir að ráða
starfsmann í vörumóttöku
Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi í fullt starf.
Helstu verkefni
•
•
•

Hæfniskröfur

Móttaka vöru
Almenn lagerstörf
Önnur tilfallandi verkefni

•

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
Stundvísi og dugnaður

•

Lyftarapróf er kostur

•

Um framtíðarstarf er að ræða og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791

Einnig leitum við að fólki í jólavinnu í Vínbúðunum og Dreifingarmiðstöðinni.

Starfsmaður á skipulagsog byggingardeild
Sveitarfélagið Árborg er ört vaxandi samfélag, sem saman
stendur af Selfossi, Eyrarbakka, Stokkseyri og dreifbýli.
Íbúar eru um 9.000. Verkefnum skipulags- og byggingardeildar hefur fjölgað ört síðustu misseri, enda mikið um
byggingarframkvæmdir.
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða starfsmann til
starfa á skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfssvið :
• Úttektir byggingarframkvæmda.
• Yfirferð teikninga.
• Skráningar í gagnagrunna.
• Almenn störf á skipulags- og byggingardeild.
Menntun og hæfniskröfur :
• Menntun í iðnfræði og/eða meistararéttindi
í byggingargreinum.
• Reynsla af byggingarframkvæmdum.
• Almenn tölvukunnátta.
• Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Um er að ræða fullt
starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 4. desember nk.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist á netfangið bardur@arborg.is.
Frekari upplýsingar um starfið veita Ástgeir Rúnar
Sigmarsson, aðstoðarbyggingarfulltrúi og
Bárður Guðmundsson, skipulags- og byggingarfulltrúi, í
síma 480 1500 á skrifstofutíma.

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

Skipulags- og byggingardeild

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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NEED A JOB?

AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs

Ernst & Young ehf. óskar
eftir að ráða lögfræðing

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Vegna aukinna verkefna á skatta- og lögfræðisviði leitum við
að lögfræðingi sem hefur áhuga á skatta- og félagarétti. Á
skatta- og lögfræðisviði starfa þrír lögfræðingar, en auk þeirra
koma fleiri starfsmenn að skattskilum.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email:
gerda@ath-thrif.is

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið
► úrlausn skattalegra og lögfræðilegra álitaefna
► samskipti við skattyfirvöld og fyrirtækjaskrá
► framkvæmd skattalegra og lögfræðilegra
áreiðanleikakannana
► þátttaka í alþjóðlegu samstarfi EY

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY
© 2017 Ernst & Young ehf. All Rights Reserved.

Mj

F

Áhugakönnun

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á
ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s þráðbundinni netþjónustu í Norðfjarðarsveit á árinu 2018 á
markaðslegum forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja
upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opinberum
aðilum og e.t.v. reka til framtíðar, komi til þess að
enginn aðili svari lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska
eftir stuðningi skulu uppfylla tilteknar kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o. fl.
C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í
Fjarðabyggð sem er tilbúin að leggja þá til við uppbygginguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem
lýsa yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt lið B. hér að
ofan á jafnræðisgrundvelli.
Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Fjarðabyggðar á
netfangið: thorsteinn.sigurjonsson@fjardabyggd.is fyrir
kl. 12:00 þann 28. nóvember 2017. Í tilkynningunni skal
koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um
ofangreint eftir því sem við á. Hægt er að óska eftir nánari
upplýsingum og skýringum og skulu slíkar fyrirspurnir
sendar á netfangið:
thorsteinn.sigurjonsson@fjardabyggd.is.
Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki
fyrir Fjarðabyggð, né þá sem sýna verkefninu
áhuga.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

►
►
►
►

próf frá lagadeild (cand.jur/meistaranám)
góð íslensku- og enskukunnátta
hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
skipulags- og samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
hildur.palsdottir@is.ey.com eða gegnum heimasíðu EY.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Símon Þór Jónsson í síma
595-2500
EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki
með um 230.000 starfsmenn í 150 löndum.
www.ey.is

Könnun á áformum markaðsaðila varðandi uppbyggingu fjarskiptainnviða
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Norðfjarðarsveit í
Fjarðabyggð á árinu 2018 í tengslum við verkefnið Ísland
ljóstengt, sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í
dreifbýli. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili á
svæðinu. Einnig standi eigendum frístundahúsa og
fyrirtækja í Norðfjarðarsveit til boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum
verði heimilað að bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Menntun og hæfni

Embætti héraðsdómara laust til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara með fast sæti við
héraðsdóm Reykjavíkur. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 24. janúar
2018 eða hið fyrsta eftir að dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti
hefur lokið störfum. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum
2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016.
Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 620/2010 er
áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

menntun og framhaldsmenntun,
reynslu af dómstörfum,
reynslu af lögmannsstörfum,
reynslu af stjórnsýslustörfum,
reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum
akademískum störfum og upplýsingar um
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega
fyrirlestra o.s.frv.,
reynslu af stjórnun,
reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast
dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl.,
upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni,
upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í
vinnubrögðum og
upplýsingar um tvo fyrrverandi/núverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem geta veitt dómnefnd
bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar um
störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5.
mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og
aðrar upplýsingar sem varpað geti ljósi á
faglega eiginleika og færni umsækjanda sem
máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á:
• afrit af prófskírteinum,
• afrit dóma í munnlega fluttum málum sem
umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu
12 mánuði,
• afrit af stefnu og greinargerð í málum sem
umsækjandi hefur samið og flutt munnlega
síðustu 12 mánuði,
• afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi
hefur samið síðustu 12 mánuði og
• útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum
umsækjanda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði
auðkenndar.
• Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni
umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu
eigi síðar en 11. desember nk. Til þess að hraða
afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið
að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið
starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun liggur fyrir.

D Ó M S M ÁLARÁ Ð U N E Y T I Ð
Sölvhólsgötu 7 · 101 Reykjavík · s. 545 9000
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Smellpassar
þú í hópinn?
BM VALLÁ LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM
Í HÚSEININGADEILD FYRIRTÆKISINS, SMELLINN
Starfsmaður í hönnunardeild

Verkefnastjóri uppsetninga
húseininga

Starfssvið
· Þátttaka í burðarþolshönnun einingahúsa
· Undirbúningur einingateikninga til framleiðslu og
til skipulagsyfirvalda
· Verkefnastjórnun einingaverkefna með
viðskiptavinum og hönnuðum þeirra
· Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið
· Undirbúningsvinna og stjórnun
uppsetningarverkefna fyrirtækisins
· Verkstjórn og eftirlit með uppsetningu eininga
· Eftirfylgni öryggisstefnu fyrirtækisins á
verkstöðum
· Skráning atvika í verkefna- og gæðakerfi
fyrirtækisins
· Náið samstarf við framleiðslu- og söludeild
fyrirtækisins
· Önnur tilfallandi verkefni innan fyrirtækisins

Hæfniskröfur
· Menntun í byggingafræði, verkfræði, tæknifræði
eða öðru sambærilegu
· Reynsla af vinnu í Autocad og Revit nauðsynleg
· Önnur almenn tölvukunnátta
· Lipurð í samskiptum
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Hæfniskröfur
· Húsasmíðameistarapróf /önnur iðnaðar- eða
tæknimenntun
· Reynsla af störfum í byggingariðnaði
· Lipurð í samskiptum
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
· Almenn tölvukunnátta

Umsóknir sendist fyrir 25. nóvember 2017 á netfangið radning@bmvalla.is.
Bæði störfin eru með starfsstöð í Reykjavík. Nánari upplýsingar um ofangreind störf
veitir framkvæmdastjóri Smellinn húseininga hjá BM Vallá í síma 617 5460.

BM Vallá er rótgróið og leiðandi fyrirtæki í byggingariðnaði.
Hjá okkur starfar öflugur hópur starfsfólks við fjölbreytta
framleiðslu og þjónustu. Við bjóðum upp á fyrsta flokks
starfsaðstöðu með aðgang að mötuneyti. Fyrirtækið starfar eftir
0 slysa stefnu þar sem öryggismál starfsmanna eru í forgangi og
gæðakerfi okkar er rekið samkvæmt ISO 9001 staðlinum.

Fulltrúi á skrifstofu
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leitar að
áhugasömum og drífandi einstaklingi í starf fulltrúa á
skrifstofu frá og með 1. janúar næstkomandi.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf
í 100% starfshlutfalli.
Starfssvið:
• Almenn skrifstofustörf
• Umsjón með orlofsvef og úthlutun úr orlofssjóði
• Umsjón með félagaskrá félagsins
• Tengsl við stjórnir vísinda- og orlofssjóðs
• Umsjón með skjalavinnslukerfi félagsins
• Umsjón með fjarfundabúnaði félagsins
• Auglýsingaöflun fyrir Tímarit hjúkrunafræðinga
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur haldbær menntun sem
nýtist í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð almenn tölvukunnátta, t.d. í word og excel
• Skipulagshæfileikar og góð yfirsýn yfir verkefni
• Þekking á tölvukerfunum DK og Hannibal er kostur
Umsókn og ferilskrá sendist á gudbjorg@hjukrun.is.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Pálsdóttir,
formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, í síma
540-6400 eða í tölvupósti gudbjorg@hjukrun.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur
verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2017.

bmvalla.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Öryggisvörður
Laust er til umsóknar starf öryggisvarðar við Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum við Suðurgötu.
Meginverkefni öryggisvarðar eru:
- almenn öryggisgæsla á stofnuninni utan skrifstofutíma;
- umsjón með húsnæði stofnunarinnar.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

Um er að ræða fullt starf á vöktum í Árnagarði
frá 1. janúar 2018.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita er byggðasamlag sveitarfélaganna Grímsnes- og Grafningshrepps, Bláskógabyggðar,
Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og Ásahrepps sem hefur það hlutverk að annast lögbundin
verkefni byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa auk verkefna sem varða umhverfis- og tæknimál. Verkefni byggðasamlagsins í
umhverfis- og tæknimálum eru margvísleg en þar á meðal er unnið að vatns-, hita-, og fráveitumálum, gatnagerð, viðhaldi og
nýbyggingum húsa, sorpmálum, vinnslu úrgangs og fleira sem til fellur. Starfsaðstaða er á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Leitað er eftir áreiðanlegum og stundvísum starfsmanni
með hreint sakavottorð. Æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af öryggisgæslu eða tengdum störfum og sé vanur
tölvupóstsamskiptum. Viðkomandi þarf að vera lipur í
samskiptum. Stúdentspróf eða iðnmenntun er kostur.
Starfið heyrir undir stjórnsýslusvið stofnunarinnar.
Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið sigurborg.
stefansdottir@arnastofnun.is. Öllum umsóknum verður
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Laun eru skv. kjarasamningi SFR og fjármála- og
efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Starfssvið :
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit vegna nýframkvæmda og
viðhaldsmála á sviði umhverfis- og gatnakerfa.
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og
reglugerðir.
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka.
• Vinna við fráveitumál.
• Vinna við landupplýsingagrunn.
• Vinna við GPS landmælingar.
• Vinna við umhverfismál.
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu
stofnunarinnar.
Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á
heimasíðunni www.arnastofnun.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Byggingafræðingur, -tæknifræðingur eða -verkfræðingur
eða aðra sambærilega menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á fráveitum og gatnagerð.
• Reynsla og þekking á umhverfismálum.
• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og
CAD-hugbúnaðar .

Frekari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Sigurðsson í síma 480 5500 á skrifstofutíma.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá sem og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi
á hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurborg Stefánsdóttir, fjármálastjóri stjórnsýslusviðs,
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is eða í síma
525 4010.

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2017 á netfangið tsv@utu.is

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2017

Viltu vinna með okkur?
Bifvélavirki
óskast

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að jákvæðu og duglegu starfsfólki í sinn frábæra hóp.
Starfið felst í að sinna sértækri heimaþjónustu við fólk með geðraskanir.
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og um helgar sem og 100% störf.
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í því að veita fólki með geðröskun fjölbreyttan stuðning og hvatningu við
félagslega þátttöku og heimilishald. Starfið fer fram á einkaheimilum og í daglegu umhverfi
notenda. Verkefni eru breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að
aðstoða hverju sinni. Unnið er eftir hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu og valdeflingar.
Starfsfólk mun sækja námskeið til að efla þekkingu og öðlast færni í nýju starfi.

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

Hæfniskröfur
• Formleg próf af styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanám
eða a.m.k. tveggja ára nám í framhaldsskóla
• Reynsla af starfi með fólki með geðröskun er kostur
• Gott vald á íslensku
• Reglusemi og stundvísi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði, framtakssemi og jákvætt viðhorf

Hæfniskröfur:
Faglærður bifvélavirki
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leitað
sé upplýsinga úr sakaskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017.
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
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorsteinsdóttir, kristinthyri@kopavogur.is

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 24. nóvember 2017

Pipar\TBWA \ SÍA

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900

kopavogur.is

Waldorfleikskólinn
Sólstafir í Reykjavík auglýsir
eftir starfsfólki á leikskólann
í Sóltúni 6.

Vinnumálastofnun

Þjónusturáðgjafi

Waldorfleikskólinn er sjálfstætt rekinn leikskóli
sem hefur skapandi leikskólastarf, frjálsan leik og
kærleiksríka samveru að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. desember.

Vinnumálastofnun leitar að þjónusturáðgjöfum til starfa á þjónustuskrifstofu VMST
á höfuðborgarsvæðinu til að veita þeim sem til stofnunarinnar leita fyrstu ráðgjöf
og þjónustu. Stofnunin er að efla og styrkja framlínuráðgjöf sína og munu nýir
þjónusturáðgjafar taka þátt í að móta starfið. Leitað er eftir einstaklingum
sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Waldorfleikskólinn Höfn, Marargötu 6

auglýsir einnig lausa stöðu leikskólakennara í 100% starf
frá og með 2. janúar 2018.
Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um þessi störf.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði
félagsvísinda og lögfræði.
• Metnaður fyrir því að veita fyrirmyndarþjónustu.
• Samskipta- og skipulagshæfni.
• Vilji til að læra og takast á við nýja hluti.
• Mjög góð íslenskukunnátta bæði
munnleg og skrifleg.
• Mjög góð enskukunnátta bæði
munnleg og skrifleg.

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita
Íris Guðmundadóttir forstöðumaður (iris.
gudmundsdottir@vmst.is) og Vilmar Pétursson
mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í
síma 515-4800 eða með fyrirspurn í tölvupósti.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.
Starfið er með númerið 201711/1740

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2017.

Fyrirmyndarþjónusta

Virðing

Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 480

Nánari upplýsingar um störfin á solstafir@waldorf.is

Starfsmaður óskast
Prentari eða laghentur einstaklingur óskast
til starfa. Leitað er eftir ábyrgum og
samviskusömum starfskrafti.
Starfslýsing:

Prentun á límmiðaprentvél.
Prentun á stafrænni límmiðaprentvél.
Undirbúningur verka fyrir prentun.
Kría hönnunarstofa | www.kria.is

Helstu verkefni:
• Fagleg og persónuleg ráðgjöf til þjónustuþega um
réttindi, skyldur og þjónustuleiðir í samræmi við lög
og reglur og þarfir hvers og eins.
• Að veita fyrirmyndarþjónustu til þjónustuleitenda
í móttöku á þjónustuskrifstofu, í gegnum síma,
netspjall og tölvupóst.
• Aðstoð við fyrstu skref í atvinnuleitinni, umsóknir,
óskastörf og ferilskrá.
• Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna.

Hæfniskröfur:

Þekking á Illustrator og Indesign.
Vinnutími frá kl. 8-16. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2017.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar gefur Georg í síma 893 3147
Umsóknir berist til georg@prent.is

www.vmst.is

2014
–2016

Skemmuvegi 4 | 200 Kópavogi | Sími 540 1800
litlaprent@litlaprent.is | litlaprent.is
midaprent@midaprent.is | midaprent.is

Rafvirki á Akureyri
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja með aðsetur á Akureyri. Hér er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum
vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Norðurlandi.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Viðhald á dreifikerfi RARIK
Eftirlit með tækjum og búnaði
Viðgerðir
Nýframkvæmdir
Vinna samkvæmt öryggisreglum

Sveinspróf í rafvirkjun
Öryggisvitund
Almenn tölvukunnátta
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
Bílpróf

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Ásbjörn Gíslason, deildarstjóri
framkvæmdasviðs á Norðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til
3. desember 2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Við stækkum og eflumst
Vegna ört vaxandi verkefna óska Vinnuvélar eftir að
ráða öflugan einstakling til starfa sem fyrst.
Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.

Starfsmaður á verkstæði
Starfssvið:
• Standsetningar, viðgerðir
og þjónusta
Hæfniskröfur:
• Reynsla af vélaviðgerðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og metnaður
• Geta unnið sjálfstætt

Umsóknarfrestur er til 2. desember
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að senda umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og
mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is

Kistumel 2 // 116 Reykjavík

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar.is // www.vinnuvelar.is
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Starfatorg.is

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Verkefnastjóri á Borgarsögusafni
Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir eftir verkefnisstjóra í tímabundið starf til tveggja ára.
Ábyrgð og verksvið:
Verkefnastjóri sér um gerð húsa- og byggðakannana í hverfahlutum borgarinnar ásamt varðveislumati sem er hluti af
vinnu við deiliskipulag og hverfisskipulag. Veitir umsagnir til
skipulagsfulltrúa vegna deiliskipulags og breytinga á húsum.
Veitir einstaklingum og framkvæmdaaðilum ráðgjöf um viðhald
og viðgerðir á gömlum húsum í Húsverndarstofu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í arkitektúr eða skipulagsfræðum með áherslu
á eldri hús.
• Þekking á byggingartækni og lagaumhverfi byggingarog skipulagsmála.
• Reynsla á fagsviðinu er kostur.
• Metnaður, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.
• Gott vald á upplýsingatækni og -miðlun.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu
sem rituðu máli.
Um Borgarsögusafn:
Borgarsögusafn Reykjavíkur samanstendur af Árbæjarsafni,
Sjóminjasafni, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Viðey og Landnámssýningunni í Aðalstræti. Borgarsögusafn Reykjavíkur
sinnir m.a. minjavörslu í Reykjavík í samræmi við ákvæði laga
um menningarminjar nr. 80/2012 og heldur skrár yfir fornleifar,
hús og mannvirki í Reykjavík.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknafrestur er til og með 26.
nóvember. Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf. Sérstök athygli er vakin á
markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.reykjavik.is
Nánari upplýsingar veitir:
María Karen Sigurðardóttir, deildarstjóri minjavörslu og
rannsókna á tölvupósti maria.karen.sigurdardottir@reykjavik.is
og í síma 411-6300.

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

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Embætti héraðsdómara
Skjalavarsla
Þjónustufulltrúi
Vefstjóri
Ljósmóðir
Hugbúnaðarsérfræðingur
Mannauðsstjóri
Varðstjórar/lögreglumenn
Fulltrúi
Starfsmaður í afgreiðsludeild
Kennari/umsjónarmaður
Framhaldsskólakennari, myndlist
Hópstjóri upplýsingavinnslu
Lektor, fjármál og alþjóðaviðsk.
Lektor/dósent/prófessor í iðjuþj.
Sérfræðingur
Rannsóknamaður
Yfirlæknir
Móttökuritari
Forstöðumaður fjármálasviðs
Verkefnastj. þróunar og þjónustu
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar
Aðstoðarmenn
Sjúkraliði
Geislafræðingur

Dómsmálaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Tryggingastofnun
Tryggingastofnun
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Rannís
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Tollstjóri
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Samgöngustofa
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Tollstjóri
Háskóli Íslands, lyfja- og eiturefnafr.
Landspítali, bráðateymi geðsviðs
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Landspítali, Rjóður
Landspítali, Rjóður
Landspítali, Hjartagátt
Landspítali, dagdeild skurðlækninga
Landspítali, geislaeðlisfræðideild

Reykjavík
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Ísafjörður
Selfoss/Höfn
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Þorlákshöfn
Akureyri
Akureyri
Kópavogur
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201711/1798
201711/1797
201711/1796
201711/1795
201711/1794
201711/1793
201711/1792
201711/1791
201711/1790
201711/1789
201711/1788
201711/1787
201711/1786
201711/1785
201711/1784
201711/1783
201711/1782
201711/1781
201711/1780
201711/1779
201711/1778
201711/1777
201711/1776
201711/1775
201711/1774
201711/1773

Hjúkrunarfræðingur
Námsstöður í skurðlækningum
Sjúkraliði, næturvaktir
Ljósmóðir, gæða- og öryggismál
Skjalavörður/upplýsingafræðingur
Aðstoðarmaður sérfræðinga

Landspítali, Laugarásinn
Landspítali
Landspítali, dagdeild skurðlækninga
Landspítali, fæðingavakt
Vísindasiðanefnd
Samkeppniseftirlitið

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201711/1772
201711/1771
201711/1770
201711/1769
201711/1768
201711/1767

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.
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DORMA auglýsir eftir
sölufulltrúum í fullt starf.
■ Ef þú ert eldri en 20 ára,
■ hefur áhuga á heilsurúmum,
húsgögnum og smávöru,

Hugbúnaðarsérfræðingur

■ ert góður sölumaður,

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

■ átt gott með mannleg samskipti,

Rannís óskar eftir ráða hugbúnaðarsérfræðing í fullt starf. Starfið felst í verkefnastjórnun ásamt
hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna- og upplýsingakerfi fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita
góða þjónustu
l Þekking og reynsla á SQL, Java, PHP, JavaScript er æskileg
l Reynsla af hugbúnaðargerð, Agile og Scrum er æskileg

■ ert stundvís og heiðarlegur,
■ vilt vinna á líflegum og
skemmtilegum vinnustað.

Sendu þá umsókn á netfangið
svava@dorma.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg fylgigögn.

DORMA er með verslanir
í Holtagörðum og á Smáratorgi

Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Björnsson, sviðstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs.
Sími 515 5801 eða sigurdur.bjornsson@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017
Umsækjendur sendi rafræna umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi ásamt
afriti af prófskírteini á vef Rannís https://www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Þar er einnig að finna upplýsingar um starfið.
Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins, menntunar og þróunar mannauðs ásamt menningar
og skapandi greina. Rannís stuðlar að þróun þekkingarsamfélagsins í gegnum rekstur samkeppnissjóða, aðstoð
og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og
þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

www.dorma.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Kynning á verkefnislýsingum:
Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar
verkefnislýsingu skv. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Breyting á landnotkun á Hólmsheiði:
Breytingin felst í að afmarka og móta stefnu um
nýtt athafnasvæði við Sólheimakot á Hólmsheiði þar
sem heimilt verði að byggja upp og þróa græna,
orkufreka starfsemi, eins og gagnaver. Svæðið er
austan við Hafravatnsveg, skammt frá fangelsinu
á Hólmsheiði og er í gildandi Aðalskipulagi
Mosfellsbæjar 2011-2030 skilgreint sem óbyggt
svæði og fjarsvæði vatnsverndar. Í nágrenni þess
er einnig frístundabyggð og stök frístundahús
samkvæmt aðalskipulagi.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST ráðningar er öflug ráðninga- og
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru
lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur
gagnagrunnur og gott tengslanet.
Við bjóðum uppá:
• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða
áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og
upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og
fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð
gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem vilja
kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við
skipulagsfulltrúa.
Verkefnalýsing
liggur
frammi
í þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. hæð þverholts 2,
270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins á slóðinni:
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila
til þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að
þær berist fyrir lok nóvember 2017.
18. nóvember 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Blikksmiðja á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir blikksmið eða manni vönum
málmiðnaði.

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Áhugasamir hafi samband í síma:
202164 x Svarið við lífinu + 1

Ný íbúðarbyggð við Hraunbæ-Bæjarháls
Tillaga að deiliskipulagi og
Reykjavíkurborg
Skrifstofa
borgarstjóra breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Umhverfisog skipulagssvið
FLUTNINGUR Á HÆTTULEGUM FARMI
ADR –RÉTTINDI
Gilda m.a. á evrópska efnahagssvæðinu

Vinnueftirlitið mun halda eftirfarandi námskeið í Reykjavík ef næg
þátttaka fæst fyrir þá er öðlast vilja réttindi til að flytja hættulegan
farm á Íslandi og annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu
í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1077/2010 um flutning á
hættulegum farmi:
Flutningur á stykkjavöru (grunnnámskeið): 27. - 29. nóvember 2017
Flutningur í/á tönkum:
30. nóv. – 1. des. 2017
Flutningur á sprengifimum farmi
2. desember 2017
Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiðinu um flutning í/á tönkum og/
eða á sprengifimum farmi er að viðkomandi hafi setið námskeið um
flutning á stykkjavöru (grunnnámskeið) og staðist próf í lok þess.
Skráning á slóðinni http://skraning.ver.is.
Nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins Dvergshöfða 2,
Reykjavík, s. 550 4600.

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 11. október sl. að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, varðandi breytta landnotkun á svæði milli
Bæjarháls og Hraunbæjar. Drög að breytingartillögu voru í framhaldinu send til skilgreindra hagsmunaaðila og gerð
aðgengileg á adalskipulag.is
Um er að ræða opið grænt svæði sem hefur verið nýtt sem æfingasvæði íþróttafélagsins Fylkis. Með samkomulagi
borgarinnar og Fylkis hefur verið ákveðið að taka svæðið til annarra nota. Gerð er tillaga um að á svæðinu verði
Skrifstofa borgarstjóra
byggðar íbúðar. Samkvæmt tillögu að deiliskipulagi er gert ráð fyrir um 200 íbúðum á svæðinu og 2-5 hæða byggð.
Drög að aðalskipulagsbreytingu ásamt deiliskipulagstillögu verða til sýnis á Borgarbókasafninu í Árbæ að Hraunbæ
119, frá þriðjudeginum 21. nóvember til mánudagins 4 desember.
Verkefnisstjórar verða til svara um tillögurnar miðvikudaginn 22. nóvember milli kl. 16.00-18.00, að Hraunbæ 119.
Áformað er að samþykkja tillögurnar í lögformlega auglýsingu með 6 vikna athugasemdafresti í byrjun desember og
gefst hagsmunaaðilum tækifæri að senda athugasemdir yfir það tímabil.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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Rótgróið fjölskyldu
fyrirtæki til sölu
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í sölu á vörum og þjónustu fyrir
sjávarútveginn og fleiri greinar.
Góður hagnaður hefur verið af starfseminni.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir á netfangið:
rekstur2017@gmail.com

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum
í byggingu nýs fimleikahúss ásamt
breytingum og endurbótum á
íþróttamiðstöðinni á Seltjarnarnesi.
Breytingar hafa verið gerðar á útboðinu frá fyrri
auglýsingu frá 4. nóv. 2017.

Framlag til menningarsamstarfs
milli Noregs og Íslands
Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks
menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands.
Umsækjendur verða að fylla út umsóknareyðublað á vef norska
menningarráðsins (Norsk kulturråd): http://www.kulturradet.no/
stotteordning/-/vis/norsk-islandsk-kultursamarbeid
Æskilegt er að umsóknir séu skrifaðar á norsku, dönsku, sænsku
eða ensku.
Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 15. desember nk.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu
óskar eftir íbúðum og/eða
sumarhúsum til leigu.
SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu óskar eftir íbúðum
eða sumarhúsum á Siglufirði, Ísafirði og Höfn í Hornafirði
eða nágrenni til framleigu fyrir félagsmenn sína sumarið
2018. Einungis fullfrágengið húsnæði í góðu ásigkomulagi
kemur til greina og lóðir þurfa einnig að vera fullfrágengnar.
Áhugasamir sendi upplýsingar til Margrétar á netfangið
dora@sfr.is fyrir 1. jan. næstkomandi. Allar almennar
upplýsingar verða að koma fram, s.s. verð, almennt ástand
eignarinnar, staðsetning, stærð, möguleikar á fjölda gesta,
aldur eignar, aðstaða (heitir pottar og slíkt), lýsing á útivistarmöguleikum og afþreyingu í næsta umhverfi, o.s.frv.
auk mynda. Öllum tilboðum verður svarað.

Um er að ræða rif á núverandi fimleikahúsi og byggingu á
nýju stærra fimleikahúsi ásamt stoðrýmum, breytingum
á íþróttasal, nýrri lyftingaraðstöðu og byggingu nýs
anddyris. Húsið sem hýsir starfsemi Gróttu, er staðsett
við Suðurströnd 2-8, Seltjarnarnesi, þar sem núverandi
íþróttaaðstaða er til staðar. Byggingin á að skilast fullbúin að utan sem innan með innréttingum og tilbúin til
notkunar sem og lóð að skilast fullfrágengin.
Þrjár dagsetningar gilda um verkskil:
1. Breytingum tengdum íþróttasal skal lokið
10. ágúst 2018.
2. Nýtt fimleikahús skal tilbúið til notkunar
10. desember 2018.
3. Verklok 1. maí 2019.
Helstu stærðir og magntölur eru:
• Rif á húsi
• Nýbygging
• Jarðvinna, gröftur og fyllingar
• Steypa
• Mót
• Steypustyrktarstál
• Þakeiningar
• Einangrun og klæðning útveggja
• Loftræsing, afköst

740 m2
2.120 m2
8.700 m3
1.850 m3
4.800 m2
128 tonn
1.320 m2
1.200 m2
~5500 l/s

Afhending útboðsgagna er rafrænt í gegnum
útboðsvef hjá: www.strendingur.is
Beinn „linkur” á útboðsvefinn er:
http://strendingur.is/index.php/utbodsvefur
Frekari upplýsingar um útboðið er hægt að nálgast
hjá Strendingi ehf, verkfræðiþjónustu, email:
strendingur@strendingur.is, eða petur@strendingur.is
Vakin er athygli á því að opnun tilboða hefur verið
frestað og verður mánudaginn 11. desember 2017
kl. 14:00 hjá Seltjarnarnesbæ, Austurströnd 2,
170 Seltjarnarnesi, að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

seltjarnarnes.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Útboð

• Sjóminjasafnið – frágangur innanhúss,
útboð nr. 14101.
• Endurnýjun gatnalýsingar 2017.
Götulýsingalampar, útboð nr. 14088
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Útboð
Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Forsteyptar undirstöður
Verkið felst í forsteypu eininga af ýmsum toga og flutningi
þeirra ásamt frágangi á geymsluplön innan virkjunarsvæða
verkkaupa á Hellisheiði og Nesjavöllum.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-16 Forsteyptar
undirstöður“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, þriðjudaginn 05.12.2017 kl. 11:00.
ONVK-2017-16

18.11.2017

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
utbod@on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Útboð

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sf. óskar eftir
tilboðum í:

Ráðgjafaþjónustu, hönnun og
framkvæmdaeftirlit
ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar
fyrirspurnir
vegna útboðs skal senda
á utbod@or.is
Nánar
lýst í útboðsgögnum
„ONRS-2017-17

Ráðgjafa-

þjónusta, hönnun og framkvæmdaeftirlit“
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/fjarmal/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur sf. Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn
19.12.2017 kl. 10:00.
ONRS-2017-17

15.11.2017
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

VIÐ ERUM
TRAUSTI
Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Kristján Baldursson

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Einar P. Pálsson

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

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

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

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

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Gylfi Jens Gylfason

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Erla Árnadóttir

BA í lögfræði.
Hefur lokið prófi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

OPIN HÚS Í VIKUNNI
Mýrargata 26 – 101 Reykjavík
S

Ú
ÐH

I

OP

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG
18. NÓVEMBER KL. 16:00 - 16:30
Glæsileg og rúmgóð 155 fm. 5 herbergja
íbúð á þriðju hæð með bílastæði í lokaðri
bílageymslu.

Þingholtsstræti 24 – 101 Reykjavík
S

Ú
ÐH

I

OP

Glæsileg 74,1 fm. risíbúð með sérinngangi
baka til, stórum svölum til suðurs og miklu
útsýni á þessum frábæra stað í Þingholtunum. Í kjallara hússins er rúmlega 20 fm.
sérgeymsla með glugga. Gólfflötur íbúðar
er mun stærri eða um 75 fm. og nýtist
mjög vel. Húsið er einstaklega virðulegt,
hefur fengið gott viðhald og verið mikið
endurnýjað.
Verð: 42,9 millj.

Rúmgóð stofa, bjart eldhús og gólfsíðir
gluggar sem gefa íbúðinni mikinn karakter.
Verð: 92,5 millj.

Glaðheimar 24 – 104 Reykjavík
ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
20. NÓVEMBER KL. 17:30 - 18:00
Falleg og björt 108,3 fm. 3ja herbergja íbúð
við rólega götu í botnlanga.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
20. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30

Álfaskeið 74 – 220 Hafnarfjörður
ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
21. NÓVEMBER KL.17:30 - 18:00
Glæsileg og rúmgóð 4-5 herb. íbúð með
frístandandi bílskúr alls 150,7 fm. með
tvennum svölum og góðu útsýni á efstu
hæð. Íbúðin hefur fengið gott viðhald og er
nýleg eldhúsinnrétting, gólfefni, innihurðar
og baðherbergi. Stigagangur hefur nýlega
verið málaður og teppalagður. Skólp var
endurnýjað í sumar.

Vel staðsett eign þar sem stutt er í alla
þjónustu, verslanir, útivist, íþróttir, sund,
skóla og leikskóla.
Verð: 45,9 millj.

Verð: 49,4 millj.

Vindakór 5-7, bjalla 24 – 203 Kópavogur
ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
21. NÓVEMBER KL. 12:00 - 12:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 128,9 fm.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Vindakór í
Kópavogi.

Skipasund 30 – 104 Reykjavík
ÚS

H
PIÐ

O

Íbúðin er 54,8 fm. 2ja herbergja á jarðhæð.
Sameiginlegt þvottahús og stór sameiginleg hjólageymsla. Fallega gróin lóð.

Innangengt af yfirbyggðum stigapalli inn í
íbúðina. Þvottahús er innan íbúðar.
Rúmgóð stofa og opið eldhús.

Húsið er steinsteypt tvíbýlishús með
risþaki, byggt árið 1947 og hefur því verið
vel við haldið.

Verð: 48,9 millj.

Verð: 28,9 millj.

Hólmatún 15 – 225 Garðabær
S

OP

I

Ú
ÐH

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
21. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
22. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30
Fallegt 160,4 fm. raðhús á tveimur hæðum
á góðum útsýnisstað við Hólmatún á Álftanesi. Í dag eru 5 svefnherbergi í húsinu, þar
af hefur verið útbúið herbergi í bílskúr og á
efri hæð hússins. Bílskúrinn er innbyggður
og er innangengt úr anddyri.
Hellulagt bílaplan.
Verð: 59,9 millj.

Fellsmúli 9 – 108 Reykjavík
S

OP

I

Ú
ÐH

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN
23. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 2ja
herbergja íbúð á þriðju hæð.
Eignin er skráð 58,7 fm. þar af er geymsla
5,1 fm.
Björt og falleg íbúð á frábærum stað.
Verð: 31,9 millj.

24 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 8 . n óv e m b e r 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Þarftu að ráða starfsmann?

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

S: 588 3300

THAILAND HEILLAR !
Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl.
4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum
og tólum.
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi,
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum.
Góður bíll, sem nýr getur fylgt með.
Stutt í 20 frábæra golfvelli. 7 mín. akstur í flotta báta
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu
íþróttahöll Asíu.

hdl. og
lögg. fasteignasali

22 – 101
TIL SÖLU NÝLENDUGATA
TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM
O
Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra

Opið
húsHÚS
í dag
PI
OPIÐ
18 NÓV.
14:00-14:30
leiguhúsnæði
á góðum LAUGARD.
stað í fallegu steinsteyptu
húsi viðKL:
Laugaveginn.
Ð
frá
kl.tilfengið
17.00
-sölu
18.00
Höfum
mjög
góðaogtískuvöruverslun
í uþb
95góða
fermetra HÚ
Hátt er
lofts ogtilrýmið
sem
er bjart
skemmtilegt hefur auk
þess
leiguhúsnæði
áS
góðum
sýningarglugga að
götunni. stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn. S
Einstaklega
falleg
137.6
íbúðer
áerþriðju
Ú
Sér snyrting
og
lítil
innan og
verslunarinnar.
Hátt
er til lofts
og
rýmiðfmsem
bjart
skemmtilegt hefur auk þess góða
H þarkaffistofa/lager
hæð
í lyftuhúsi
23,8
bílskúrs skarti og gjafavöru hefur
Verslunin
sig í fm.
kvenfatnaði,
IÐsem sérhæfir
sýningarglugga
aðafgötunni.
P
Osnyrting
tryggan
hóp viðskiptavina,
veltan sem var er
kringum
milljónir á
Sér
og
lítil kaffistofa/lager
innan20-24
verslunarinnar.
Komið
parketlagt
holfermeð
síðastaer
áriinn
fer ístígandi
og nú
í hönd söluhæsta tímabil ársins.
skápum.
baðherbergi
með
Verslunin
sem sérhæfir
kvenfatnaði,
skarti og sjálfur
gjafavöru
NúverandiFlísalagt
eigandi
hefur
séðsig
um íinnkaup
og vöruinnflutning
og hefur
góðri
innréttingu.
Parketlögð
stofa
koma vörurnar
aðallega
frá Amsterdam,
London
Bandaríkjunum.
tryggan
hóp viðskiptavina,
veltanogsem
varogkringum
20-24 milljónir á
borðstofa
með
út og
á svalir
með
Innifalið íári
kaupverði
er vörulagar
útsöluverði
ca. 5 milljónatímabil
króna auk
síðasta
fer útgangi
stígandi
núaðfer
í hönd söluhæsta
ársins.
innréttinga.
frábæru
útsýni yfir golfvöllinn. Rúmgott
Núverandi
eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og
hjónaherbergi
með
á gólfi og
Verð: 12.000.000
krparketi frá
koma
vörurnar Parketlagt
aðallega
Amsterdam,
London og Bandaríkjunum.
góðum
eldhús
meðmeð
fallegri
Leiga á skápum.
mánuði: ca 360.000 kr
á mánuði
vsk innréttingu með flísum milli skápa.
Innifalið
í
kaupverði
er
vörulagar
útsöluverði
ca.eign
5 milljóna
króna
auk
Tvö góð barnaherbergi með skápum.að
Sérlega
snyrtileg
við hliðina
á golfvelli
innréttinga.
og
stuttNÁNARI
í margskonar
þjónustu. GLÆSILEGT ÚTSÝNI ER ÚR ÍBÚÐINNI.
ALLAR
UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur
Ingvarsson
síma 893-7806, eða sendið póst á
Verð:
12.000.000
kr sölufulltrúi7, ííbúð
Barðastaðir
301, 112 Grafarvogur. Verð: 34.900.000
netfangið: ingolfur@midbaer.is
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

Árskógar 6 – 109 Rvk.

Opið hús sunnudag 19. nóv. frá 14:00 - 15:00.
Björt og góð 74fm tveggja
S
herbergja íbúð á fimmtu
HÚ
Ð
I
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er
OP
með góðum austursvölum
með svalalokun og útsýni.
Íbúðin skiptist í forstofu með
fataskáp, rúmgott svefnherbergi með góðu skápaplássi,
baðherbergi með sturtu og
innréttingu með tengi fyrir
þottavél. Björt og rúmgóð
stofa. Eldhús með góðri eldri innréttingu. Úr stofunni er útgengt
á Svalirnar. Geymsla í sameign í kjallara. Félagsmiðstöð eldri
borgara er rekin í næsta húsi þar sem hægt er að fá morgunmat, hádegismat og miðdegiskaffi á virkum dögum, ýmist
félagsstarf og aðra þjónustu sem er í boði. Verð 39,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Jón í síma 777-1215.

og bjarta 3ja herbergja 77.2 fm íbúð á 2.hæð

í mikið endurnýjuðu og karakterríku fjórbýlishúsi að
Nýlendugötu 22 í Reykjavik.
Aðeins er ein íbúð á hverri hæð hússins. Extra lofthæð og
glæsileg hönnun gera eignina afburða fallega og bjarta.

Gott og gestrisið fólk. Hagstætt verðlag og fullkomin
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,
jörð eða sumarhúsi.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

Verð kr. 49.9 milj.

Grensásveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

O

Jón Bergsson

Opið
sunnud.
18. jan frá kl. 14:00
– 14:30
TIL hús
SÖLU
TÍSKUVÖRUVERSLUN
Barðastaðir
7,Í MIÐBÆNUM
112
Reykjavík

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
Miðbær
fasteignasala
stórglæsilega
veitir
Ingólfur Ingvarsson
sölufulltrúi í kynnir
síma 893-7806,
eða sendið póst á
netfangið: ingolfur@midbaer.is

Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.
Sundlaugar í næsta nágrenni. Frábært veðurfar allt árið.

PIÐ

S: 588 3300

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

Hagaland 6
270 MOSFELLSBÆR

S
HÚ

STÆRÐ: 122,1 fm

SÉRHÆÐ

HERB: 4

Góð neðri sérhæð ásamt bílskúr. Eldhús og
baðherbergi endurnýjað árið 2010, skápar eru
nýlegir. Þrjú svefnherbergi en möguleiki á að
vera með fjögur herbergi.

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

52.900.000

OPIÐ HÚS

18. NÓV 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

18. NÓV 15:00 – 15:30

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Laugarnesvegur 73

Þorragata 7 – glæsileg útsýnisíbúð.
Opið hús sunnudaginn 19. Nóv. milli kl. 14 og 15
Þorragata 7, íbúð 0503 er glæsileg 130 fm eign á 5 hæð (efstu) í einstaklega fallegu og vel byggðu
lyftuhúsi í vesturbæ Reykjavíkur, henni fylgir ca. 20 fm innbyggður bílskúr sem innangegnt er í úr sameign. Stórar og miklar stofur með glæsilegu útsýni bæði til suðurs og vesturs, fjallasýn og sjárvarsýn.
Suðursvalir. Einnig er fallegt útsýni úr útbyggðum glugga í eldhúsi. Parket. Sérþvottahús. Kamína í stofu.
Húsvörður sem býr í húsinu. Einstakt tækifæri að eignast glæsilega íbúð á eftirsóttum stað. Íbúðina mega
aðeins kaupa þeir sem eru orðnir 63 ára og eldri. Verð 78.5 milljónir.
Húsið er sérstaklega vandað og byggt af ÍAV. Sölufulltrúi verður á staðnum, upplýsingar veitir Bárður H.
Tryggvason í 896-5221, hafið samband ef þið komist ekki á opnu húsi, gætum fundið annan tíma.

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 169,7 fm

PARHÚS

HERB: 5

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað parhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr á frábærum
stað miðsvæðis í Reykjavík. Útgengt á stóra
verönd.Húsið er byggt úr steypu og timbri og
bílskúrinn er holsteinn. Auðvelt er að útbúa
íbúð í bílskúr.

69.900.000
Heyrumst

Helga Pálsdóttir

Löggiltur fasteignasali

822 2123
helga@fastlind.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús

Skildinganes 3
Einbýlishús

101 Reykjavík
6 herbergi

135.000.000
Opið hús

229,7 fm

Einbýlishús á einni hæð

Vel skipulagt einbýli á 1 hæð á eftirsóttum stað
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Framnesvegur 20b
Raðhús

5 herb.

59.900.000
Opið hús

101 Reykjavík
115,4 fm

Frábær staðsetninge

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Einbýlish./3 íb.

8 herb.

127.000.000

110 Reykjavík
295,2 fm

Endurnýjað hús, 3 íbúðir

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Skerjabraut 1
Íbúð

62.700.000

170 Seltjarnarnes
4 herb.

110 fm

Jarðhæð

3 herbergi

44.900.000

111 fm

Falleg íbúð á 1. hæð

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

203 Kópavogi

Kúhalli 6

Sólpallur

Sumarhús

Sigurður Fannar fasteignasali

897 5930

20.400.000

301 Hvalfjörður
3 herbergi

103 fm

Frábært útsýni

Bústaður og bílskúr.
Davíð fasteignasali

897 1533

32.500.000

108 Reykjavík
2 herbergi

52,5 fm

Íbúð

Útgengi út í garð

Þóra fasteignasali

777 2882

Brandur fasteignasali

897 1401

Þingholt
Einbýli

250.000.000

108 Reykjavík
7-8 herb.

328 fm

Auka íbúð

Glæsilegt einbýli
Brandur fasteignasali

897 1401

101 Reykjavík
4 herb.

43.900.000

90,3 fm

Stúdíó-íbúð í garðhúsi

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

sun. 19. nóv. kl 16.00-16.30

Breiðavík 17
Efsta hæð

112 Grafarvogur
3 herbergi

39.900.000

100 fm

Gott skipulag

Íbúð í einstaklega góðu ástandi
Þóra fasteignasali

777 2882

lau. 18. nóv. kl 15.30-16.00

Bergstaðastræti 48
Íbúð

2 herbergi

34.900.000
Opið hús

lau. 18. nóv. kl. 13.30-14.00

Íbúð

Leifsgata 21

Opið hús

Gott skipulag

Kelduland 15

sun. 19 nóv. kl 15:00-15:30

Opið hús

mán. 20. nóv. kl 17:00-17:45

mán. 20. nóv kl. 17:30-18:00

Álfkonuhvarf 39

Opið hús

Urðarstekkur 5

Opið hús

mán. 20. nóv – 17:00 – 17:30

Opið hús

lau. 18. nóv. kl 15:00- 16:00

101 Reykjavík
63 fm

Hentug til útleigu.

Falleg miðborgar íbúð - Laus við kaupsamning
Þóra fasteignasali

777 2882

lau. 18. nóv. kl. 14.30-15.00

Laugavegur 98
Fjölbýlishús

35.900.000

101 Reykjavík
2 herbergi

59,1 fm

Endurnýjuð

Þóra fasteignasali

777 2882

Brandur fasteignasali

897 1401

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

19. nóv 14:00 – 14:30

20. nóv 17:30 – 18:00

Fornaströnd 11

Efstasund 35

170 SELTJARNARNES
STÆRÐ: 163 fm

104 REYKJAVÍK

EINBÝLI

HERB:

6

STÆRÐ: 70 fm

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni
hæð. Mikið endurnýjað. Einstaklega falleg lóð.
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald.
Heyrumst

Hannes 699 5008

Heyrumst

95.000.000

OPIÐ HÚS

Aflagrandi 34

105 REYKJAVÍK
RAÐHÚS

HERB:

7

Mjög vel staðsett og fallegt endaraðhús (tengihús bílskúrar saman). Hús byggt árið 1993.
Fallegur garður í suður og austur, þrjú bílastæði
inni á lóð. Gegnheilt Jatoba parket á gólfum.

Hannes 699 5008

99.700.000

Starfsheiti

OPIÐ HÚS

20. nóv 17:00 – 17:30

Mánatún 13

107 REYKJAVÍK

Heyrumst

2

Löggiltur fasteignasali

20. nóv 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 190 fm

HERB:

41.900.000

Hannes 699 5008

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Mjög falleg og björt íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og verönd í þríbýli. Suðurgarður,
aukin loftkæð, verönd, sér bílastæði, vandaðar
innréttingar. Hiti í gólfi.

STÆRÐ: 120,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

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.
Tvennar svalir sem snúa til N/A og N/V.
Heyrumst

Hannes 699 5008

54.500.000

Löggiltur fasteignasali

19. nóv 15:00 – 15:30

Kinnargata 3
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 254,5 fm

PARHÚS

HERB:

5

Lind Fasteignasala kynnir í einkasölu:
Einstaklega vandað og fallegt parhús
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr á þessum vinsæla stað í Urriðaholtinu í Garðabæ. Þrjú svefnherbergi og
rúmgóð stofa með fallegum gluggum.
Aukin lofthæð, útsýni út á Urriðakotsvatn, rúmgóðar svalir í suður. Afgirt stór
timburverönd í suður, vestur og norður á
þremur pöllum. Ca 25 fm óskráð rými á
vesturhlið hússins, sem er innréttað sem
stúdíóíbúð með sérinngangi. Einstaklega
vandaðar innréttingar. Eldhúsinnrétting
frá Parka - hljóðkerfi frá HljóðX Instabus kerfi frá S.Guðjónsson sem
stjórnar lýsingu, hita, gardínum,
myndavélum, dyrasíma o.s.frv. Með
símanum hvar sem er í heiminum. Parket frá Agli Árna - Blöndunartæki frá
Ísleifi Jónssyni - Öryggiskerfi og
myndavélar beintengt í síman.

109.500.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is
Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson
Sölufulltrúi

699 2010
magnus@fastlind.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

19. nóv 15:30 – 16:00

19. nóv 16:30 – 17:00

Laufbrekka 17

Sléttahraun 23

200 KÓPAVOGUR

220 HAFNARFJÖRÐUR

STÆRÐ: 78,4 fm

TVÍBÝLI

HERB:

3

Góð íbúð á jarðhæð með sér inngangi í
tvíbýlishús í grónu hverfi í Kópavogi. Rúmgott
hjónabergi, lítið barnaherbergi, nokkuð stórt
eldhús og björt stofa. Geymsla innan íbúðar.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

19. nóv 14:00 – 15:00

Krókamýri 38

FJÖLBÝLI

210 GARÐABÆR
HERB:

3

STÆRÐ: 172,3 fm

Mjög góð 3ja-4ra herbergja íbúð á efstu hæð
með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, lítil stofa,
rúmgott eldhús, þvottahús á hæð. Laus
fljótlega.

33.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 108,3 fm

OPIÐ HÚS

Heyrumst

Heyrumst

36.900.000

Ólafur 822 8283

5

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

18. nóv 14:00 – 14:30

18. nóv 16:00 – 16:30

Hagamelur 18

Klukkurimi 47

107 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK
FJÓRBÝLI

HERB:

2

LIND fasteignasala kynnir fallega og bjarta vel
skipulagða íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað
í vesturbænum. Stór og rúmgóð stofa ásamt
fallegu eldhúsi og baðherbergi.
Heyrumst

38.400.000

Helga 822 2123

OPIÐ HÚS

HERB:

84.900.000

Ólafur 822 8283

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 73,6 fm

EINBÝLI

Virkilega smekklegt og vel hannað einbýlishús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Fjögur
svefnherbergi. Stór suðurpallur með potti. Gróin
og falleg lóð. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 101,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

LIND fasteignasala kynnir 4ra herbergja bjarta
endaibúð á 3 og efstu hæð með sérinngangi
með suðvestur svölum með fallegu útsýni.
Eignin er laus
Heyrumst

40.900.000

Helga 822 2123

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Flyðrugrandi 14

Dalakur 4

19. nóv 16:00 – 16:30

107 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 61,7 fm

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

2

Góða tveggja herbergja íbúð á 3.hæð (ein hæð
upp frá bílastæðum) við Flyðrugranda 14 í Rvík.
Eignin er laus við afhendingu.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

34.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

laugard. 18. nóv 15:00 – 15:30 og sunnud. 19. nóv 16:00 - 16:30

STÆRÐ: 261 fm

EINBÝLI

HERB:

6

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með
mikilli lofthæð. Húsið er afar vandað og ekkert
hefur verið til sparað við byggingu og hönnun
þess. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga.
Heyrumst

Stefán 892 9966

114.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 106-188 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

LIND fasteignasala kynnir:
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS
- Nýjar og glæsilegar íbúðir að
Álalind 10, 201 Kópavogi. Afhending
des 2017. Íbúðir skilast fullbúnar
með öllum gólfefnum. Léttir
innveggir eru hlaðnir með Lemga
steinum frá Steypustöðinni. Húsið
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum
og fylgir öllum íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu.
204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.56,5 m.
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

Verð frá 55.500.000
Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is
Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

HEFST SUNNUDAGINN 19. NÓVEMBER
KLUKKAN 19:55

Snapparar
Skemmtileg ný þáttaröð úr smiðju Lóu Pind þar sem hún gægist inn í heim sem er
hulinn mörgum Íslendingum, heim sem er fullur af Snapchat stjörnum sem geta
varla skotist í Kringluna fyrir aðdáendum sem vilja eiginhandaráritanir eða selfís.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

