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Verkefnastjóri – stafræn markaðsmál
½GMVHUGZSJSULJÓBM¢KØ§MFHSJTUBSGTFNJØTLBSFGUJSB§SÈ§BWFSLFGOBTUKØSB4UBSGJ§GFMTUÓ
GKÚMCSFZUUSJWFSLFGOBTUKØSOVOTUBGSOOBNBSLB§TNÈMB¢WFSUÈEFJMEJSGZSJSULJTJOT

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og
Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt út á
www.intellecta.is fyrir 3. apríl 2018.
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Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál.

¶CP§JFSHPUUULJGSJGZSJSVOHBOPHWJOOVTBNBOFJOTUBLMJOHÓMFJUB§TUBSGTGSBNB

Skólastjóri í

MOSFELLSBÆ
Nýr skóli – Einstakt umhverfi
Mosfellsbær hefur verið í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. Nýr skóli er í
mótun, Helgafellsskóli sem tekur til starfa í byrjun árs 2019. Í fullbyggðum
skóla er gert ráð fyrir 600 nemendum í grunnskóla og 110 í leiksskóla. Umgjörð skólans er heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskóla þar
sem samþætt er nám, leikur og frístundir. Hugmyndafræði skólans varð til í
samvinnu rýnihópa í samfélaginu og hönnun skólans tók mið af því. Grunngildi
menntunar skapa umgjörð skólastarfsins ásamt uppeldismarkmiðum sem lúta
að hreyfingu, hollustu, leik, sköpun, listnámi og upplýsingatækni.

Skólastjóri mótar framtíðarstefnu skólans í samræmi við aðalnámskrá,
skólastefnu Mosfellsbæjar og hugmyndafræði skólans og ber ábyrgð á að
skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

Menntunar- og hæfniskröfur

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki í að búa til góðan skólabrag og samstarfsvettvang skóla og samfélags. Mosfellsbær leitar eftir framsæknum einstaklingi
með víðtæka þekkingu á skólastarfi, sem býr yfir áræðni og leiðtogfærni til
að byggja upp nýjan skóla í vaxandi sveitarfélagi.

•
•
•
•
•
•
•

Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans.
Skólastjóri er leiðtogi í samstarfi, kennslu og þróun skóla fjölbreytileikans og
ber ábyrgð á mannauðsmálum skólans.

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2018.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá
reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið
skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Linda Udengård framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs í
síma 525 6700.
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Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í grunn- og leikskóla
Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi
Þekking á áætlunargerð og fjármálstjórnun
Reynsla á sviði stjórnunar- og faglegrar forystu í menntastofnun
Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
Lipurð og færni í samskiptum
Góð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og KÍ vegna
Skólastjórafélags Íslands. Samkvæmt jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvattar til að sækja um starfið.

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

Hafnarfjörður –
Heildverslun
Danco Heildverslun leitar að duglegum einstakling í afgreiðslu / sölu / lagerstarf.

Laus störf í leikskólanum Austurkór

Hæfniskröfur:
t
t
t
t

Leikskólinn Austurkór óskar eftir að ráða leikskólasérkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa, deildarstjóra og
leikskólakennara
Leikskólinn Austurkór er nýlegur sex deilda leikskóli staðsettur við götuna Austurkór í Kórahverfinu í
Kópavogi. Í leikskólanum eru 120 börn á aldrinum 1-6 ára og um 30 manna fjölbreytt starfslið sem er einbeitt
í að byggja upp metnaðarfullt starf í fallegum skóla. Í skólanum eru góðar vinnuaðstæður og liðsheild mikil.
Hornsteinar skólastarfsins í Austurkór eru útinám, námslotur byggðar á gildum skólans og lýðræðisleg
vinnubrögð. Gildi skólans eru samvinna, lýðræði, atorka og einkennisorð skólans eru Austurkór – þar sem
ævintýrin gerast.
Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.
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FOÈSTPHHFUJIBm§TUÚSGTFNGZSTU
Umsóknir sendist til siggi@danco.is

Umsóknarfrestur er til og með 20.04.2018
Upplýsingar gefur Guðný Anna Þóreyjardóttir, leikskólastjóri, í síma 4415101/8989092 og Ragnheiður
Gróa Hafsteinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, í síma 4415102. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið
austurkor@kopavogur.is
Karlar jafnt sem konur er hvattir til að sækja um starfið.
Störfin má finna undir „Laus störf -> almenn störf“ á heimasíðu Kópavogsbæjar
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Viltu vita meira?
Capacent.is/s/6528

Kópavogsbær
kopavogur.is

Capacent — leiðir til árangurs
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Mannauðsmál - ráðningar
Framsækið þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða sérfræðing í ráðningar. Helstu verkefni eru gerð
auglýsinga, úrvinnsla umsókna, viðtöl við umsækjendur, öflun umsagna, ráðgjöf og tillögugerð til
stjórnenda.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon
(torfi@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.

Óskað er eftir einstaklingi með háskólamenntun á sviði sálfræði, mannauðsmála eða viðskipta.
Frumkvæði og metnaður til að ná framúrskarandi árangri í starfi eru nauðsynlegir eiginleikar.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast fyllt
út á www.intellecta.is fyrir 3. apríl 2018.

Óskað er eftir konu til að jafna kynjahlutföllin á vinnustaðnum.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Byggingarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúi starfar á skipulags- og byggingarsviði og leiðir
faglega þróun byggingarmála innan sviðsins.
Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og
reglugerðir. Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyﬁ, hefur eftirlit með leyﬁsskyldum framkvæmdum og annast önnur
verkefni sem kveðið er á um í mannvirkjalögum. Öﬂugt samstarf er á milli sviða sveitarfélagsins, snýr það sérstaklega að
markaðs- og kynningarmálum.
hefur verið framlengdur

capacent.is/s/6480

9. apríl
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Yﬁrferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og
séruppdrátta.
Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við
framkvæmdir í sveitarfélaginu.
Ábyrgð á að framkvæmd sé í samræmi við lög og reglur.
Verktakaeftirlit með framkvæmdum.
Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingarleyfa.
Ábyrgð og umsjón með útgáfu vottorða og skráningu
mannvirkja.
Önnur þau verkefni er falla til á sviðinu.

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði
eða arkitektúr skilyrði.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁnu skilyrði.
Starfsreynsla skv. 25 grein mannvirkjalaga æskileg.
Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum
byggingarleyfum æskileg.
Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði.
Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæði, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.

Sveitarfélagið Ölfus er öﬂugt
og framsækið sveitarfélag
með fjölskylduvæna
starfsmannastefnu. Markmiðið
með fjölskylduvænni
starfsmannastefnu er að hún
skili sveitarfélaginu hæfari og
ánægðari starfsmönnum.
Nánari upplýsingar um
sveitafélagið er að ﬁnna á
www.olfus.is
Hamingjan er hér!

Söluráðgjaﬁ
Optima ehf. óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa í sterkt teymi söluráðgjafa. Viðkomandi söluráðgjaﬁ mun sinna viðskiptavinatengslum
við sinn hóp viðskiptavina sem og aﬂa nýrra viðskiptavina. Viðskiptavinahópurinn eru meðal annars stór og öﬂug fyrirtæki. Optima var stofnað
1953, nánari upplýsingar um fyrirtækið má ﬁnna á www.optima.is
Lykileiginleikar viðkomandi eru framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfni og miklir
söluhæﬁleikar.

3. apríl

•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/6479

•
•
•

Sala á rekstrarvörum
Sala á öðrum vörum og þjónustu
Verkefnaöﬂun og kynningar á þjónustu
Heimsóknir til viðskiptavina
Tilboðs- og samningagerð
Kennsla og innleiðing lausna

•
•

Menntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af sölustarﬁ á sambærilegum vörum
Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði sem og þekking á
hugbúnaði
Reynsla, þekking og áhugi á tæknimálum nauðsynlegur
Góð tölvu- og enskukunnátta skilyrði
Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

Byggingastjóri viðhalds
Umhverﬁs- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða byggingarstjóra í viðhaldi og endurbótum eigna. Æskilegt
er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

capacent.is/s/6451

3. apríl
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Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna.
Gerð viðhaldsáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Samskipti og þjónusta við leigutaka og þjónustuaðila.
Tilfallandi verkefni á Umhverﬁs- og mannvirkjasviði.

•
•
•
•
•
•

Meistaranám á byggingarsviði eða önnur haldgóð menntun
sem nýtist í starﬁð.
Þekking a byggingaframkvæmdum.
Reynsla af sambærilegu starﬁ kostur.
Góð almenn tölvukunnátta kostur.
Góðir skipulagshæﬁleikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

Akureyri er stærsti bær landsins
utan höfuðborgarsvæðisins og
eru íbúar um 18.500. Akureyri
er mikill menningar- og
skólabær. Bærinn er miðstöð
athafnalífs og þjónustu fyrir
allt Norðurland og iðar af
mannlíﬁ allan ársins hring. Fyrir
utan hið eiginlega bæjarland
Akureyrar við botn Eyjafjarðar
eru eyjarnar Grímsey og
Hrísey hluti sveitarfélagsins.
Bæjarstjórn leggur áherslu á
að veita íbúum bæjarfélagsins
góða þjónustu á öllum sviðum
og hlúa þannig að samfélagi
sem er gott til búsetu.

Verkefnastjóri á
nýframkvæmdadeild
Umhverﬁs- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýframkvæmdir og endurbætur eigna.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

capacent.is/s/6452
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Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteignaog gatnamannvirkja.
Gerð nýframkvæmdaáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Tilfallandi verkefni á umhverﬁs- og mannvirkjasviði.

•
•
•
•
•
•

Gerð er krafa um háskólapróf í verk-, tækni- eða
byggingarfræði, eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í
starﬁ.
Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum.
Reynsla af sambærilegu starﬁ kostur.
Góðir skipulagshæﬁleikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

Akureyri er stærsti bær landsins
utan höfuðborgarsvæðisins og
eru íbúar um 18.500. Akureyri
er mikill menningar- og
skólabær. Bærinn er miðstöð
athafnalífs og þjónustu fyrir
allt Norðurland og iðar af
mannlíﬁ allan ársins hring. Fyrir
utan hið eiginlega bæjarland
Akureyrar við botn Eyjafjarðar
eru eyjarnar Grímsey og
Hrísey hluti sveitarfélagsins.
Bæjarstjórn leggur áherslu á
að veita íbúum bæjarfélagsins
góða þjónustu á öllum sviðum
og hlúa þannig að samfélagi
sem er gott til búsetu.
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Framkvæmdastjóri
Hallgrímskirkju
Hallgrímssöfnuður óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Starfsemi í
Hallgrímskirkju er umsvifamikil með helgihaldi og hefðbundnu kirkjustarfi
ásamt fjölbreyttri tónlistar- og listastarfsemi og þjónustu við ferðafólk.
Fjölmargir koma að starfi í Hallgrímskirkju sem starfsfólk og sjálfboðaliðar.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

1 Daglegur rekstur og skipulag
1 Starfsmannastjórnun
1 Samskipti við aðila innan og utan
kirkjunnar vegna helgihalds og viðburða
1 Umsjón með viðhaldi byggingarinnar og
framkvæmdum
1 Ábyrgð á fjárhagsáætlun og uppgjöri

1 Menntun sem nýtist í starfi
1 Reynsla af stjórnun og rekstri
1 Reynsla af viðburða- og menningarstjórnun
er kostur
1 Framúrskarandi samskiptahæfni
1 Frumkvæði og skipulagshæfni
1 Gott vald á íslensku og ensku í máli og ritun

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir geirlaug@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Þetta er ekki
atriði úr nýjustu
Stjörnustríðsmyndinni
Þetta er bara eitt af verkefnunum okkar.
Við leitum að fólki frá plánetunni Jörð
til að mæta áskorunum framtíðarinnar og
vinna með okkur að fjölbreyttum
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á
www.vso.is

Umhverfismál
Mat á umhverfisáhrifum, umhverfis- og öryggisstjórnun,
lífsferilsgreiningar og nýjungar í umhverifsmálum.

Byggðatækni
Hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa,
áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit.

Önnur störf
Einnig eru laus störf m.a. á sviði verkefnastjórnunar, burðarvirkjahönnunar og hönnunar lagna- og loftræsikerfa.

Erum við að lea að þér?
A4 óskar eftir að ráða verslunarstjóra. Um er að ræða verslunarstjóra til að stýra verslunum
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verkefnastjóra á sölu- og markaðssviði

Verkefnastjóri á sölu- og markaðssviði
Icelandair leitar að skipulögðum og kraftmiklum einstaklingi í stöðu verkefnastjóra á sölu- og markaðssviði. Verkefnastjóri leiðir og ber ábyrgð á verkefnum innan
sviðsins. Það felur í sér undirbúning, skipulagningu, umsjón með framkvæmd og eftirfylgni verkefna og ábyrgð á að markmið séu vel skilgreind. Mikil áhersla er lögð á
skipulögð vinnubrögð, innleiðingu skilvirkra ferla við verkefnastýringu og gott upplýsingaflæði. Sölu- og markaðssvið vinnur náið með öðrum sviðum Icelandair til þess
að ná markmiðum félagsins og leita leiða til frekari vaxtar og framþróunar. Starfsstöð er á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík.
HÆFNISKRÖFUR:

STARFSSVIÐ:








Almenn stýring verkefna og verkefnateyma, til að mynda undirbúningur,
áætlanagerð, skipulagning, framkvæmd og eftirfylgni
Skilgreining á markmiðum og mælikvörðum
Undirbúningur og stýring funda
Innleiðing verkferla sem miða að skilvirkni og skýrum boðleiðum í gegnum
líftíma verkefnis
Samskipti við innri og ytri hagsmunaaðila og sjá til þess að þeir séu vel
upplýstir um framgang verkefna








Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Að lágmarki þriggja ára reynsla á sviði verkefnastjórnunar eða skyldra starfa
Ríkur áhugi á verkefnastjórnun, skipulagi og utanumhaldi
Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og vandvirkni
Færni í mannlegum samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta

Stuðningur og regluleg samskipti við stjórnendur sviðsins eins og þörf er á

Við leitum að opnum og drífandi einstaklingi í krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi. Áhersla er lögð á nákvæm, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi samskiptahæfileika, brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á
heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 8. apríl 2018.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I mannauðsstjóri I poa@icelandair.is
Guðrún Aðalsteinsdóttir I forstöðumaður I gudrun.adalsteins@icelandair.is
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Innkaupafulltrúi
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með
meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk
þess að reka fimm hitaveitur.
Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru
dreifðar vítt og breitt um landið.

3"3*,ØTLBSFGUJSB§SÈ§BÚGMVHBOJOOLBVQBGVMMUSÞBÓJOOLBVQBPHCJSH§BEFJME/TUJZGJSNB§VSFS
JOOLBVQBTUKØSJ4UBSGTTUÚ§FSÓ3FZLKBWÓL

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

tÈUUUBLBÓJOOLBVQVNPHCJSH§BTUâSJOHV

t5LOJGS§JNFOOUVOF§BÚOOVSNFOOUVOPH
SFZOTMBTFNOâUJTUÓTUBSGJ

t(FS§JOOLBVQBQBOUBOB UPMMTLâSTMVHFS§PHFGUJSGZMHOJ
t4UPGOVOOâSSBWÚSVOÞNFSBÓCJSH§BTLSÈPH
VUBOVNIBMEVNÚSZHHJTPHWBSBFGOJ

t3FZOTMBBGJOOLBVQVNPHWÚSVTUâSJOHVTLJMFH

t4BNTLJQUJWJ§CJSHKBPHGMVUOJOHTB§JMB

tFLLJOHÈWFJUVFGOJTLJMFH

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu

t(FS§JOOLBVQBÈUMBOB

t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUB SFZOTMBBG%ZOBNJDT"YFS
LPTUVS

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um

t*OOMFJ§JOHTUSJLBNFSLJOHBPHIBOEUÚMWVW§JOH

t/ÈNLWNOJPHTLJQVMBHÓWJOOVCSÚH§VN

60% þess er jarðstrengir.

t"§LPNBB§WJOOVWJ§VQQGSTMVÈJOOLBVQBPH
CJSH§BIMVUBUÚMWVLFSGJTJOT

t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓTUBSGJ

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á

t½OOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

RARIK hefur á undanförnum áratugum

heimasíðu þess www.rarik.is

7J§IWFUKVNC§JLPOVSPHLBSMBUJMB§TLKBVN

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Ertu rafvirki
og langar að breyta til?
Við leitum að þjónustustarfsmanni í teymi iðnmenntaðra starfsmanna á
Þjónustuvakt Orku náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur.
¥M\\IMZNR½TJZMa\\[\IZN´\SVQTMO][\IZN[]UP^MZߨNaZQZNºTS[MUP]O[IZ´
lausnum og nýtur sín í samskiptum við fólk.
Verkefni og kunnátta
Unnið er á vöktum allan sólarhringinn, alla daga ársins, og verkefnin eru
mjög fjölbreytt svo sem að svara erindum viðskiptavina og\GQZGQKXߡ.
Viðskiptavinir okkar eru alls konar en eiga það sameiginlegt að njóta lífsgæða
sem fólgin eru í heitu og köldu vatni, rafmagni, fráveitu og ljósleiðara.
Þú þarft að hafa sveinspróf í rafvirkjun, vera tölvulæs og hafa áhuga á að
tileinka þér nýja tækni\QTI·V¨\½S]U¨ÅM[[][\IZߨI]SÅM[[I·JÁIaߨZ
heilmikilli þjónustulund.
Við hvetjum konur og karla til að sækja um.
6¨VIZQ]XXTÄ[QVOIZ^MQ\QZ[L´[-QZ;´UWVIZLº\\QZUIVVI]·[Z¨·ORIߨ
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is,
ÅIZ[MUV¨VIZQ]XXTÄ[QVOIZ]U[\IZߨ·MZI·ߨVVI
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2018.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti,
]PUU\\TO]LYњVNT½N\SLPRH[PSH·ZHTYTH
vinnu og einkalíf.

Spennandi tækifæri í grunnskólum Reykjanesbæjar

Við erum að leita að fólki sem vill vera með í að byggja upp skólasamfélag í fremstu röð þar sem metnaður, kraftur
og samheldni eru lykilatriði. Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar sem hver og einn hefur á að skipa samstilltum
starfsmannahópi með skýra sýn á framtíðina.

Akurskóli

- er krafmikill og framsækinn skóli. Hann
starfar eftir einkunnarorðunum „Börn eru
gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús.“
Frá næsta skólaári vantar okkur liðsauka
í skólann.

Umsjónarkennsla á yngsta- og
miðstigi
Sérkennsla
Tónmennt
Heimilisfræði
Íþróttir

Njarðvíkurskóli

- starfar undir kjörorðunum „Menntun
og mannrækt.“ Skólinn er umhverfsvænn og leggur áherslu á lestrarnám
upp allan grunnskólann. Næsta vetur eru
nokkur laus störf í skólanum.

Umsjónarkennsla á yngsta- og
miðstigi

Heiðarskóli

- styðst við einkunnarorðin „Háttvísi, hugvit og heilbrigði.“ Skólinn kennir sig við
Uppbyggingarstefnuna og er Uppbyggingarskóli. Næsta vetur ætlar Heiðarskóli að
bæta við sig kennurum.

Umsjónarkennsla á yngsta stigi
Umsjónarkennsla á miðstigi
Umsjónarkennsla á elsta stigi
Stærðfræðikennsla á elsta stigi
Samfélagsfræðikennsla á elsta stigi
Textílkennsla á mið- og elsta stigi

Á heimasíðu Akurskóla má lesa nánar um
stefnu skólans og starfsemi www.akurskoli.is

Á heimasíðu Njarðvíkurskóla má lesa nánar
um stefnu skólans og starfsemi
www.njardvikurskoli.is

Á heimasíðu Heiðarskóla má lesa nánar um
stefnu skólans og starfsemi www.heidarskoli.is

Háaleitisskóli

Holtaskóli

Myllubakkaskóli

Smíðakennari
Kennari á miðstigi
Kennari á unglingastigi
Kennari á yngsta stigi

Umsjónarkennsla á miðstigi
Heimilisfræðikennari

Dönskukennari
Umsjónarkennari
Íþróttakennari
Sérkennari

Á heimasíðu Háaleitisskóla má lesa nánar um
stefnu skólans og starfsemi
www.haaleitisskoli.is

Á heimasíðu Holtaskóla má lesa nánar um
stefnu skólans og starfsemi www.holtaaskoli.is

Á heimasíðu Myllubakkaskóla má lesa nánar
um stefnu skólans og starfsemi
www.myllubakkaskoli.is

- er skóli fjölmenningar og margbreytileika og hefur kjörorðin „Menntun og
mannrækt.“ Nokkrar lausar stöður eru í
Háaleitisskóla næsta vetur.

- vinnur eftir því leiðarljósi að skólinn sé
samfélag sem einkennis af „Virðingu,
ábyrgð, virkni og ánægju.“ Skólinn er
mikill íþróttaskóli og býður eftirtalda
kennara velkomna á næsta ári.

- er í hjarta bæjarins og starfar undir
einkennisorðunum „Virðing, ábyrgð, jafnrétti og árangur.“ Kennara vantar á næsta
skólaári.

Reykjanesbær er ﬁmmta stærsta sveitarfélag landsins með um 18 þúsund íbúa. Í bænum eru einnig starfræktir
tíu leikskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öﬂugt íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður
á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til starfsþróunar.

Au pair USA
Íslensk fjölskylda óskar eftir að ráða
au pair í heilt ár frá og með í ágúst.
Umsóknir sendist Jóhönnu á joagp@hotmail.com

Flokksstjóri veitna hjá Veitum Mosfellsbæjar

MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FLOKKSSTJÓRA VEITNA
Laust er til umsóknar starf flokkstjóra veitna hjá veitum Mosfellsbæjar. Veitur hafa aðsetur í Þjónustustöð
Mosfellsbæjar. Þjónustustöðin sér um alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála.
Flokkstjóri Veitna vinnur við viðhald og nýlagnir vatns- hita og fráveitu Mosfellsbæjar í samræmi við útgefnar
verkbeiðnir og í samstarfi við verkstjóra veitna. Meðal verkefna starfsmanns er uppsetning á mælagrindum í
nýbyggingum og upplýsingagjöf vegna þeirra. Starfsmaður sinnir útköllum í samræmi við samkomulag þar um.
Um 100 % starf er að ræða. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Veitur heyra undir umhverfissvið Mosfellsbæjar.
Menntunar- og hæfnikröfur:
x
x
x
x

Menntun í pípulögnum eða önnur
sambærileg menntun er æskileg
Reynsla í vinnu við dreifikerfi veitna er skilyrði
Suðuréttindi er kostur
Íslenskukunnátta er skilyrði

x
x
x

Almenn ökuréttindi skilyrði
Dugnaður, frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði
í vinnubrögðum er nauðsynleg
Nám í jarðlagnatækni kostur

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á
heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þorsteinn Sigvaldason, upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er
að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.

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

Snæfellsbær

Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalarog hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík
Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% starf. Um er að ræða
framtíðarstarf.
Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.
Nánari upplýsingar veitir Inga Kristinsdóttir, forstöðumaður, í
síma 857-6605
Skriﬂegum umsóknum ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir
12.apríl 2018
Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.
Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul: Staðarsveit, Búðir,
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur. Í góðu veðri
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf
gott undir Jökli!
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.
Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverﬁ þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður
bæjarfélagið upp á alla ﬂóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralíﬁ.
Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir,
golf, hestamennsku, sund og margt ﬂeira. Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öﬂugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Forstöðumaður

Þáttastjórnandi Ísland í dag
Við leitum að nýjum liðsmanni í öflugt teymi dagskrárgerðarfólks til
að taka þátt í að stýra frétta- og mannlífsþættinum Íslandi í dag.
Í starfinu felst almenn dagskrárgerð, viðtöl við viðmælendur þáttarins,
vinnsla innslaga og eftirfylgni með vinnslu á efni.
Um er að ræða 100% starf til framtíðar.
Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr fjölmiðlum er nauðsynleg.
• Mjög gott vald á íslenskri tungu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og öryggi í framkomu.
• Geta til að vinna vandað efni hratt og örugglega.
• Frumkvæði og metnaður.
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is
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Icepharma leitar að metnaðarfullum
og drífandi einstaklingi í nýtt spennandi starf
Vörustjóri á Lyfjasviði
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• VörXVWULQJRJJUHLQLQJELUJ©D
v *DJQDJUHLQLQJRJYHU©ODJVHIWLUOLW
v 6DPVNLSWLYL©HUOHQGDELUJMDGUHLoQJDUD©LODRJ\oUYÄOG
v ±WWWDND¼YL©VNLSWDUÁXQÆWER©VRJ±WODQDJHU©
v ±WWWDND¼WH\PLVYLQQXLQQDQGHLOGDURJVYL©V

• Menntun sem nýWLVW¼VWDUo
v )UDPÆUVNDUDQGLJUHLQLQJDUKIQLRJ([FHONXQQ±WWD
v HNNLQJ±LQQNDXSXPRJ$*5LQQNDXSDNHUoQXHUNRVWXU
v 5H\QVODDIO\IMDPDUND©LHUNRVWXU
v MÁQXVWXOXQGIDJPHQQVNDVNLSXODJVKIQLRJIUXPNY©L
v -±NY©QLRJIUQL¼PDQQOHJXPVDPVNLSWXP
v *RWWYDOG±¼VOHQVNXRJHQVNXNXQQ±WWD¼HLQX1RU©XUODQGDP±OLHUNRVWXU

Umsókn merkt: Vörustjóri
1±QDULXSSOVLQJDUXPVWDUo©YHLWLU%HVVL+-ÁKDQQHVVRQIUDPNYPGDVWMÁUL/\IMDVYL©VEHVVL#LFHSKDUPDLV
Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

8PVÁNQDUIUHVWXU 3. apríl

Umsóknir: atvinna@icepharma.is

)DUL©YHU©XUPH©DOODUXPVÁNQLUVHPWUÆQD©DUP±O

Vilt þú breyta heiminum?
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar við Tækniskólann

Kennari í stærðfræði / eðlisfræði

Kennari í málmiðngreinum

Kennari í líffræði / efnafræði

Kennari á tölvubraut

Kennarar í rafiðngreinum

Kennari í tækniteiknun

Kennari í tölvuleikjagerð

Kennari í hlutastarf í skipstjórn

Kennari í vefþróun

Kennari í dönsku, afleysing í 1 ár

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu Tækniskólans www.tskoli.is/laus-storf
Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi
kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. Sakavottorð fylgi umsókn.
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Vélamenn óskast
Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:

Vélamönnum til vinnu hjá
malbikunarstöðinni.
Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5780
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Vélstjóri á tæknisviði

Malbikunarstöðin Höfði HF
4WBSIÚG§Bt3FZLKBWÓLt4ÓNJt'BY
1ØTUIØMGt3FZLKBWÓLt,Ut7TL

Ölgerðin óskar að ráða öflugan vélstjóra á tæknisvið
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:
• Viðhald á framleiðslulínum.
• Viðgerðir og eftirlit á tækjum.
• Uppsetning á nýjum framleiðslu-

tækjum.
• Ýmis tilfallandi verk tengd véla-

Við leitum að áhugasömum duglegum
einstaklingi með brennandi áhuga á
vélbúnaði og sjálfvirkni framleiðslulína. Einstaklingi sem sýnir frumkvæði
og getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir.

ÖLGERÐIN er eitt stærsta

Viðkomandi þarf að getað talað og
skrifað á íslensku.

inn, dreifir og selur matvæli

fyrirtækið á sínu sviði.
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur
og sérvöru af ýmsum toga.

og tækjabúnaði Ölgerðarinnar.

Áhersla er lögð á að vörur
fyrirtækisins séu fyrsta flokks

Vinnutími er frá 7:30-15:30 en fjórðu/fimmtu hverja viku er 4 daga
kvöldvaktavika sem frá mánudegi-fimmtudags frá kl:15:30-1:30.

LÖGLÆRÐUR FULLTRÚI
Lögmál ehf., Skólavörðustíg 12, Reykjavík, óskar eftir
að ráða löglærðan fulltrúa.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- BA- og meistarapróf í lögfræði
- Málflutningsréttindi
- Reynsla af lögfræðistörfum
- Mjög gott vald á ritaðri íslensku og ensku

og að viðskiptavinir þess
geti gengið að hágæða

Umsóknum er svarað jafn óðum og því gott að sækja um sem
fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

þjónustu vísri.

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

Vinsamlegast gerið sérstaka grein fyrir reynslu af
lögfræðistörfum og kunnáttu á enskri tungu í umsóknum.
Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast sendar á mo@logmal.is.
Umsóknarfrestur er til 3. apríl næstkomandi.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

olgerdin.is

REGISTRAR

VÖRUSTJÓRI ÓSKAST
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öﬂugum vörustjóra fyrir vörur og lausnir í öryggistækni.
Starﬁð er framtíðarstarf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.
Helstu verkefni vörustjóra:

Hæfniskröfur:

Ábyrgð og þekkingarmiðlun á vöru- og
lausnaframboði, verðlagning og
markaðsframsetning vara, samskipti og
samningagerð við erlenda birgja, aðstoð við
tilboðsgerð, vöruþróun, áætlanagerð,
innkaup og eftirlit með birgðastöðu.

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur, sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt vilja til þess
að ná árangri í starfi.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
• Háskólamenntun er kostur, t.d. á sviði viðskipta, verkfræði,
tölvunarfræði, tækni- eða kerfisfræði.
• Reynsla og þekking á vörustjórnun eða öryggistækni er kostur.

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega. Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2018.
Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is
merkt „Vörustjóri“. Nánari upplýsingar veitir Auður Lilja
Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Sölusviðs í síma 570 2400.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Vakin er athygli á því að starfsmenn
Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn
sakavottorði.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og velferðarmálum
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Öryggismiðstöðin | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | Nánar á oryggi.is

The EFTA Court in Luxembourg invites applications for the
position of the Registrar of the EFTA Court which will be
vacant from 1 September 2018. The Registrar is, under the
supervision of the President, responsible for the Court’s
procedures, as well as the general administration of the
Court, including human resources, budget planning, ﬁnancial control, information technology, ofﬁce facilities and
procurement. The Registrar is also expected to write scholarly articles on EEA law and to give lectures on EEA law.
The appointment will be for a ﬁxed term of three years,
renewable normally once. The Court offers an attractive
remuneration package and beneﬁts. The holder of the post
enjoys diplomatic status.
Candidates should have a university degree in law, good
understanding of court procedures and very good knowledge of EEA and EU law. They should also have relevant
experience from a national or international judiciary or
legal practice. They should have practical understanding
of ﬁnancial and personnel management. IT skills, excellent
command of English and good working knowledge of German, Icelandic or Norwegian are necessary. Knowledge of
French is an asset.
Further information and application form may be found under “vacancies” on the Court’s homepage www.eftacourt.
int. Please send your application by e-mail to: application@
eftacourt.int or by post to:
EFTA Court
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Luxembourg
Deadline for application is 20 April 2018. Questions regarding
the Court or the post may be addressed to Mr. Gunnar Selvik,
Registrar at +352 / 421081 or Gunnar.Selvik@eftacourt.int.

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record
is required.
Please send application via email at
gerda@ath-thrif.is titled “Job”.

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Sumarstarf
á skrifstofu /
bókhaldi

Verkstjóri og vélamaður
i+|IQt+RUQDÀUéL
6W|UIYHUNVWMyUDRJYpODPDQQVYLèìMyQXVWXVW|èLQDi+|IQt+RUQD¿UèLHUXODXVWLOXPVyNQDU
8PVW|UIHUDèU èD
Starfssvið verkstjóra
9HUNVWMyULKHIXUXPVMyQRJHIWLUOLWPHèYHUNHIQXP
á þjónustustöð á Höfn og sér til þess að þau séu
XQQLQtVDPU PLYLèPDUNPLè9HJDJHUèDULQQDU
Starfssvið vélamanns
Vélamaður vinnur við almenna daglega þjónustu
iYHJDNHU¿QX

8SSOêVLQJDUXPIUHNDULVWDUIVVYLèRJK IQLVNU|IXUPi¿QQDiKHLPD
VtèX9HJDJHUèDULQQDUZZZYHJDJHUGLQLV
(IyVNDèHUHQQIUHNDULXSSOêVLQJDPiKDIDVDPEDQGYLè5H\QL
*XQQDUVVRQUHNVWUDUVWMyUDiìMyQXVWXVW|èLQQLi+|IQtVtPD
RJtJHJQXPQHWIDQJLèUH\QLUJXQQDUVVRQ#YHJDJHUGLQLV
HèD'DYtèëyU6LJI~VVRQE\JJLQJDIU èLQJtVtPD
RJtJHJQXPQHWIDQJLèGDYLGWKVLJIXVVRQ#YHJDJHUGLQLV

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèDSUtO8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLi
QHWIDQJLèVWDUI#YHJDJHUGLQLVËXPVyNQLQQLNRPLIUDPSHUVyQXOHJDUXSSOêVLQJDU
iVDPWXSSOêVLQJXPXPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLU7HNLèVNDOIUDPDè
XPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

Sérfræðingur í reikningshaldi

Við leitum að jákvæðum, þjónustulunduðum og
metnaðarfullum starfsmanni í almenn skrifstofustörf.
t#ØLVOJOOLBVQB
t3FJLOJOHBHFS§
t4ÓNTWÚSVO
t4LSÈOJOHVWFSLCØLIBMET
t"§TUP§NF§LBöTUPGVTUBSGTNBOOB
t7J§WFSVTLSÈOJOH
Um er að ræða sumarstarf í júní / júlí / ágúst.
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl.
Sækja skal um með því að senda email á elfa@kapp.is

Sumarstarf
þjónustudeildar
Hentugt fyrir nema í rafvirkjun, vélvirkjun
og/eða vélfræðinga með framtíðarstarf í huga.
Við leitum að jákvæðum, þjónustulunduðum og
metnaðarfullum starfsmanni.
t6QQTFUOJOHLMJPHGSZTUJLFSGB
t7J§HFS§JSPH¢KØOVTUBWJ§LMJPHGSZTUJLFSm
t'SBNMFJ§TMB0QUJN*$&ÓTLSBQBLFSGB
tKØOVTUBWJ§$BSSJFSLMJPHGSZTUJWÏMBS
t Önnur tilfallandi störf
Um er að ræða sumarstarf í júní / júlí / ágúst en
NÚHVMFJLJÈÈGSBNIBMEBOEJTUBSmNF§UETLØMB
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl.
Sækja skal um með því að senda email á hh@kapp.is

Starf sérfræðings hjá ársreikningaskrá ríkisskattstjóra er laust til umsóknar.
Hlutverk ársreikningaskrár er móttaka og varsla ársreikninga. Gerðar
eru úrtakskannanir og athuganir á ársreikningum, samstæðureikningum
og skýrslum stjórna í því skyni að sannreyna að gögn séu í samræmi við
ársreikningalög.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni eru yfirferð ársreikninga og mat á því hvort þeir uppfylli skilyrði laga um form og efni.
Einnig aðstoð við eftirlit með fylgni við alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS, og mat á stöðu félaga vegna
lækkunar hlutafjár.

Hæfnikröfur
s Háskólapróf í viðskiptafræði
s MS í reikningshaldi eða sambærileg sérhæfing á sviði
endurskoðunar og reikningsskila æskileg
s Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
s Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
s Mjög góð samskiptahæfni

Frekari upplýsingar um starfið
Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar
m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn
teljist fullnægjandi. Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.
Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151.
Miðhraun 2 · 210 Garðabær · Sími 587 1300
kapp@kapp.is · www.kapp.is

KAPP ehf. er fjölskyldufyrirtæki með 30 starfsmenn.
Starfssviðið okkar er kæli-, frysti-, véla- og renniverkstæði.
Við erum sölu- og umboðsaðili fyrir CARRIER kælivélar og SCHMITZ
trailervagna og vörukassa ásamt því að leigja út kæli- & frystivagna.
Einnig framleiðum við hinar heimsfrægu OptimICE ísþykknivélar.

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna
á vefsíðunni rsk.is.

442 1000
rsk@rsk.is

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00
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Ráðningarþjónusta
Rótgróið fyrirtæki í ﬁskvinnslu og ferskﬁskútﬂutningi óskar eftir að ráða öﬂuga
einstaklinga til starfa við gæðaeftirlit og verkstjórn.

Gæðastjóri/Aðstoðarverkstjóri

Verkstjóri

Starf í gæðadeild Ísteka

Starfssvið

Starfssvið
· Umsjón og ábyrgð á daglegum störfum

Starfssvið: Yﬁrferð á gæðatengdum skjölum, ýmiss gæðatengd
eftirlit, umsjón með skjalakerﬁ, innri úttektir og önnur tilfallandi
verkefni.

· Umsjón og ábyrgð á gæðaeftirliti s.s. sýnatöku,

s.s. innvigtun á ﬁski, á framleiðslu,

skráningum í gæðakerﬁ og eftirfylgni gæðastaðla.

móttöku pantana og útskipun á ﬁski.

Hæfniskröfur/menntunarkröfur: Æskilegt að viðkomandi haﬁ
háskólamenntun sem nýtist í starﬁ og/eða reynslu af vinnu við
gæðamál.
Góð skrif- / málfærni í íslensku og ensku, samskiptahæﬁleikar,
nákvæmni, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.

· Umsjón og ábyrgð á gæðahandbók og aðstoð
við almenna verkstjórn.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com.

· Þekking og reynsla af ﬁskvinnslu og sjávarútvegi

· Próf í HACCP gæðakerﬁ

· Reynsla af stjórnunarstörfum

· Þekking og reynsla af ﬁskvinnslu og sjávarútvegi

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Góð almenn tölvukunnátta

· Góð almenn tölvukunnátta

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 06.04.2018

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði.
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í
USA. Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Hjúkrunarfræðingur

STARFSMAÐUR Á LAGER OG Í SÖLU

Ertu með
lipurð á lager?

Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir hjúkrunarfræðingi
með faglegan metnað og áhuga á þátttöku í faglegri
framþróun í framtíðarstarf. Starfshlutfall 50-100%.
Staða er laus ﬂjótlega og einnig haustið 2018.
Aﬂeysingastarf í sumar kemur einnig til greina.
Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með umvefjandi starfsumhverﬁ og hefur á að skipa öﬂugum
hópi starfsmanna með ríkulegan metnað fyrir vellíðan
og lífsgæðum íbúanna. Í Sóltúni er sérstök áhersla á
gæðastarf, þróun þjónustu, jákvæðni og virðingu.
Allar upplýsingar veitir
Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í síma
590-6211 eða á tölvupóstfang: annagg@soltun.is
Umsóknir sendist rafrænt á www.soltun.is

Við leitum að öflugum einstaklingi í 100% starf í dreifingarmiðstöð.
Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og
dreifingu í Vínbúðir.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

•

Almenn lagerstörf

•

Rík þjónustulund

•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Þjónusta við viðskiptavini

•

Stundvísi og samviskusemi

•

Góð íslenskukunnátta

•

Móttaka og úrvinnsla pantana

•

Nákvæmni í vinnubrögðum

•

Enskukunnátta er kostur

•

Önnur tilfallandi verkefni

•

Gott viðmót og hæfni til samskipta

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs en viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100% og vinnutími er frá 7.30 til 16.30.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita:
Hörður Theódórsson – hordur@vinbudin.is og Emma Á. Árnadóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð 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.

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar
við afgreiðslu í Vínbúðir um allt land.
Nánari upplýsingar á vinbudin.is

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

Skólastjóri Skipstjórnarskólans
og Véltækniskólans
Starﬁð er laust til umsóknar
nánar á www.tskoli.is/laus-storf
Umsóknarfrestur til og með 6. apríl.

HREINGERNINGARKONA ÓSKAST
Tæplega fertug, langveik kona á einhverfuróﬁnu sem búsett er í
Kópavogi óskar eftir íslenskri konu til að þrífa hjá sér, 30-50 ára.
Íbúðin er 66 fm.
Umsækjandi þarf að vera:
t -ÓLBNMFHBPHBOEMFHBISBVTU
t 4UVOEWÓT IMâ ¢PMJONØ§ TWFJHKBOMFH

Spennandi vettvangur
sem vert er að skoða!
Fulltrúi

6W|éXUIXOOWU~DiLQQKHLPWXVYLéLKMi7ROOVWMyUDHUXODXVDUWLOXPVyNQDU+Mi7ROOVWMyUDVWDUIDUKySXUK ÀOHLNDUtNVVWDUIVfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og
DWYLQQXOtIV/|JéHUiKHUVODiVtPHQQWXQVWDUIVPDQQDKHLOVXHÁLQJXRJJyéDQDéE~QDé

Vinnufyrirkomulag
Um er að ræða þrif tvisvar í viku ca. 2 tíma í senn.

Starf fulltrúa felur m.a. í sér:

Hreint sakavottorð er skilyrði.

$IJUHLéVOXRJíMyQXVWXYLéYLéVNLSWDYLQL
8SSOëVLQJDJM|IRJ~UODXVQPiODtWHQJVOXPYLé
LQQKHLPWXVNDWWDJMDOGDRJWROODIJUHLéVOX
6tPVY|UXQtíMyQXVWXYHUL
*MDOGNHUDVW|UI
6W|UItPyWW|NX
6NUiQLQJXRJDIVWHPPQLQJDUtWHNMXEyNKDOGVNHUÀUtNLVMyéV
ÓWE~DEHLéQLUXPIXOOQXVWXJHUéLU

Umsóknir berist til adstodarkona@gmail.com fyrir 5. apríl 2018

Skóla- og frístundasvið

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU

Hlíðaskóli – kennarastaða

6W~GHQWVSUyIHéDVDPVYDUDQGLPHQQWXQ
6WDéJyéDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
*RWWYDOGitVOHQVNX
+ IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
.XUWHLVLRJíMyQXVWXOXQG
1iNY PQLWUDXVWYLQQXEU|JéRJVWXQGYtVL
+UHLQWVDNDYRWWRUé

Staða kennara yngstu barna, við Hlíðaskóla Reykjavík
skólaárið 2018 - 2019, er laus til umsóknar.
Umsóknarfrestur til 15. apríl nk.
Nánari upplýsingar um starﬁð gefa skólastjóri/aðstoðarskólastjóri í síma 664-8225 / 664-8229. Sími í skóla er 552-5080.
Skólastjóri

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

8PHUDéU éDIM|OEUH\WWYHUNHIQLVHPK IDMDIQWN|UOXP
VHPNRQXP/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJXP
RSLQEHUUDVWDUIVPDQQD8PVWDUIVNM|UUpWWLQGLRJVN\OGXU
JLOGDDé|éUXOH\WLO|JXPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQD
UtNLVLQVQU
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLODSUtOQN

VNLOHJWHUDéYLéNRPDQGLJHWLKDÀéVW|UIVHPI\UVW
6yWWHUXPVWDUÀéUDIU QWiZZZWROOXULVODXVVWRUI
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
UiéQLQJXOLJJXUI\ULU$WK\JOLHUYDNLQiDéXPVyNQLUJLOGDt
PiQXéLIUiíYtDéXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

1iQDULXSSOëVLQJDUXPVW|UÀQiLQQKHLPWXVYLéLYHLWD8QD'.ULVWMiQVGyWWLUGHLOGDUVWMyULDIJUHLéVOXGHLOGDUHéD
9DOJHUéXU6LJXUéDUGyWWLUGHLOGDUVWMyULíMyQXVWXYHUVHéD-yKDQQD/*XéEUDQGVGyWWLUtVtPD

CONSULAR ASSISTANT
(SUMMER TIME TEMPORARY / PART-TIME)
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar
stöðu Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.
Umsóknarfrestur er til 6 apríl, 2018.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu
sendiráðsins: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a
temporary part time position of Consular Assistant.
The closing date for this postion is April 6, 2018.
Application forms and further information can be found
on the Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

BLIKKSMIÐIR - RAFVIRKJAR AÐSTOÐARMENN
Starfsvettvangur okkar er aðallega á sviði nýrra loftræsikerfa og þjónustuverkefna, auk allra almennra
blikksmíðaverkefna.
Okkur vantar bæði blikksmiði og rafvirkja auk aðstoðarmanna, helst með reynslu, til starfa á þessum vettvangi.
Í boði er góð vinnuaðstaða. Mikil vinna fram undan.
Vegna mikilla fyrirliggjandi verkefna,
vantar okkur starfsfólk:
1. Blikksmiði, í smíðavinnu og
uppsetningar.
2. Rafvirkja, í tilfallandi tengivinnu
við loftræsingar og tilheyrandi.
3. Starfsfólk í þjónustudeild, við
nýleg og eldri loftræsikerﬁ.
4. Aðstoðarmenn, þurfa að hafa
reynslu sem nýtist tl starfsins.
Áhugasömum umsækjendum er bent á að hafa
samband við verkstjóra í síma 577 - 2731

Forstöðumaður rannsókna- og tölfræðisviðs
Ferðamálastofu
Ferðamálastofa óskar eftir að ráða forstöðumann rannsókna- og tölfræðisviðs. Um er að ræða nýja stöðu.
Stofnuninni er ætlað að leggja aukna áherslu á söfnun og miðlun talnalegra upplýsinga.
Forstöðumaður mun stýra daglegu starfi sviðsins í samráði við ferðamálastjóra. Hann mun leiða og
stjórna söfnun tölfræðilegra gagna er varða ferðaþjónustu og yfirsýn rannsókna á sviði ferðamála, hvort
heldur sem eru unnar hjá Ferðamálastofu eða öðrum, í samstarfi við atvinnugreinina og aðrar opinberar
stofnanir.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu háskólamenntaðir, með meistaragráðu, sem hentar í starfið.
Áhersla er lögð á fagmennsku, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Viðkomandi
þurfa að hafa góða þekkingu og færni í meðferð gagna og tölfræðilegri greiningu. Stjórnunarreynsla og
hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. Góð íslensku- og enskukunnátta í tali og riti er skilyrði.
Reynsla og þekking á sviði ferðaþjónustu er æskileg.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk. Með umsóknum skulu fylgja ítarlegar ferilskrár og
kynningarbréf með rökstuðningi um hvernig viðkomandi uppfylla hæfniskröfur fyrir starfið. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga
frá kl.13-15 og Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri í síma 660-0063, meðan á
umsóknarferlinu stendur. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá
nánar www.stra.is
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr.
2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7.
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Starfatorg.is

YFIRVERKSTJÓRI
óskast til starfa hjá veitum

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðingur

Velferðarráðuneytið

Reykjavík

201803/650

Landamæravörður

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Sjúkraliði

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Keflav.flugvöll. 201803/649
Reykjanesbær 201803/648

Sjúkraþjálfari

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Selfoss

201803/647

Íslenskukennari

Menntaskólinn á Akureyri

Akureyri

201803/646

Viðskiptafræðingur

Vegagerðin

Reykjavík

201803/645

Vélamaður

Vegagerðin

Verkstjóri

Vegagerðin

Höfn í Hornaf. 201803/644
Höfn í Hornaf. 201803/643

Sýningargæsla og upplýsingagj.

Þjóðminjasafn Íslands

Reykjavík

201803/642

Læknaritari

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Garðabær

201803/641

Heilsugæslulæknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Borgarnes

201803/640

Gæsla og móttöka ferðamanna

Þjóðminjasafn Íslands

Keldur

201803/639

Sérfr. í heimilislækningum

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Reykjavík

201803/638

Fulltrúi

Tollstjóri

Reykjavík

201803/637

Sérfr. í öryggis- og fræðsludeild

Samgöngustofa

Reykjavík

201803/636

Forritari

Samgöngustofa

Reykjavík

201803/635

Dýralæknir

Matvælastofnun

Selfoss

201803/634

Eftirlitsdýral. í Vesturumdæmi

Matvælastofnun

Hvanneyri

201803/633

Umsjónarmaður bókasafns

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Akranes

201803/632

Doktorsnemi í félagsfræði

Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið

Reykjavík

201803/631

Lektor í sálfræði

Háskóli Íslands, Menntavísindasvið

Reykjavík

201803/630

Hjúkrunarfr. - heilsugæsla

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Sjúkraliði við heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Stykkishólmur 201803/629
201803/628
Ísafjörður

Starfsmaður við heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Ísafjörður

201803/627
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Hjúkrunarfræðingur, gjörgjæslud. Sjúkrahúsið á Akureyri

Akureyri

201803/626

Nánar á hafnarfjordur.is

Verkefnisstjóri

Landbúnaðarháskóli Íslands

Reykjavík

201803/625

Sérfr. hjá ársreikningaskrá

Ríkisskattstjóri

Reykjavík

201803/624

HAFNARFJARÐARBÆR

Umsjónarmaður vinnustofu nem. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Reykjavík

201803/623

585 5500

Náms- og starfsráðgjafi

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Reykjavík

201803/622

Dýralæknar, sauðfjárslátrun

Matvælastofnun

Starfsmaður í býtibúr

Landspítali, bráðageðdeild

Norðurl/Suðurl 201803/621
201803/620
Reykjavík

Markaðs- og kynningarstjóri

Landbúnaðarháskóli Íslands

Hvanneyri

201803/619

Verkefnastj. á kennsluskrifstofu

Landbúnaðarháskóli Íslands

Hvanneyri

201803/618

Hjúkrunarfræðingur

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Starfsfólk i eldhús, sumarafleys.

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Reykjanesbær 201803/617
201803/616
Akranes

Ræsting, sumarafleysing

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Akranes

201803/615

Ræsting, sumarafleysing

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Akranes

201803/614

Hjúkrunarfræðingur

Landspítali, endurh.geðdeild Kleppi

Reykjavík

201803/613

Sérfræðilæknir

Landspítali, hjartalækningar

Reykjvík

201803/612

Heilbrigðisritari/skrifstofumaður

Landspítali, Barnaspítali Hringsins

Reykjavík

201803/611

Matartæknir

Landspítali, eldhús

Reykjavík

201803/610

Móttökuritari

Landspítali, göngudeild skurðlækn.

Reykjvík

201803/609

Hjúkrunarfræðingur

Landspítali, dagdeild skurðlækninga

Reykjavík

201803/608

Hjúkrunardeildarstjóri

Landspítali, dagdeild skurðlækninga

Reykjavík

201803/607

Hjúkrunarfr., sumarafleysing

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Vestm.eyjar

201803/606

Sjúkral./hjúkr.- eða sjúkral.nemi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Vestm.eyjar

201803/605

Starfsmaður í innkaupadeild

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Selfoss

201803/604

Ljósmóðir, sumarafleysing

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Ísafjörður

201803/603

Ljósmóðir

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Ísafjörður

201803/602

Deildarstjóri sjúkradeildar

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Deildarstj. handlækningadeildar

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Stykkishólmur 201803/601
201803/600
Akranes

Sérfræðingur

Velferðarrn., Gæða- og eftirlitsstofn.

Reykjavík

201803/599

Lögfræðingur

Velferðarrn., Gæða- og eftirlitsstofn.

Reykjavík

201803/598

Ljósmóðir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Akranes

201803/597

Þarftu að ráða starfsmann?

Veitur Hafnarfjarðar sjá um rekstur vatns- og fráveitu.
Vatnsveita Hafnarfjarðar sér um vatnsöflun og dreifingu
neysluvatns og Fráveita Hafnarfjarðar annast rekstur
fráveitukerfis og hreinsistöðvar.
Helstu verkefni:
»
»
»
»

Ber ábyrgð á daglegri verkstjórn veitna.
Tekur þátt í útboðs- og verðkönnunum.
Annast eftirlit með framkvæmdum.
Tekur þátt í fjárhagsáætlanagerð og sinnir innkaupum,
vinnuskýrslugerð og almennum skrifstofustörfum.

Hæfniskröfur:
» Æskilegt er að viðkomandi sé pípulagningameistari
eða hafi sambærilega menntun auk reynslu af
hliðstæðu starfi
» Þjónustulund
» Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
» Geta til að vinna undir álagi
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Elíasson
umhverfis- og veitustjóri í síma 664-5641 eða
gudmundure@hafnarfjordur.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi
stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2018

hafnarfjordur.is

Sölumaður
í varahlutadeild
Vegna aukinna verkefni í verslun okkar á Selfossi vantar okkur aðila
í góðan og samstilltan hóp með mikinn metnað fyrir vönduðum
vinnubrögðum og árangri í starfi. Við hvetjum konur jafnt sem karla
að sækja um starfið.

Helstu verkefni:
t Sala varahluta og ráðgjöf til viðskiptavina
t Samskipti við birgja
Hæfniskröfur:
t Menntun sem nýtist í starﬁ
t Reynsla af sambærilegu starﬁ
t Góð almenn tölvukunnátta
t Hæfni í mannlegum samskiptum
t Skipulagshæfni, metnaður og frumkvæði í starﬁ

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið ludvik@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Lúðvík Kaaber í síma 4 800 425

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

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

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum.
Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu og hefur það markmið
að vera leiðandi í þjónustu og sölu. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum.
Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

TERN SYSTEMS - DELIVERING AIR TRAFFIC CONTROL SOLUTIONS FOR OVER 20 YEARS

SOFTWARE ENGINEER

LEAD GRAPHICS ENGINEER

TEST ENGINEER

Working within one of our development teams
designing, implementing and deploying new software
functions as well as improvements to proven Air Traffic

Tern Systems are building a new 3D environment for
the training of air traffic controllers. Working with the
Simulations team we want you to lead the development

Working within one of our development teams ensuring
that our software systems meet the quality and safety
requirements of the Air Traffic Control domain

Control systems

of new functionality, improvements and visual effects

To apply send your CV to jobs@tern.is For further information contact Tómas D. Þorsteinsson on 525-0500 or at tomas@tern.is

Visit www.tern.is

Aðstoðarskólameistari Tækniskólans
Starﬁð er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is/laus-storf
Umsóknarfrestur til og með 6. apríl.

Vélamenn óskast
Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:

Vélamönnum til vinnu hjá
malbikunarstöðinni.
Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5780
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.
Malbikunarstöðin Höfði HF
4WBSIÚG§Bt3FZLKBWÓLt4ÓNJt'BY
1ØTUIØMGt3FZLKBWÓLt,Ut7TL

Rauði krossinn í Reykjavík
óskar eftir starfskonu á næturvaktir í
Konukot sem er athvarf fyrir heimilislausar konur

60% Starfshlutfall.
Starfskona ber ábyrgð á móttöku og einstaklingsmiðaðri þjónustu
við gesti athvarfsins, auk almennra heimilsstarfa. Í Konukoti er
unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði.
Menntun og hæfniskröfur:
t"MNFOONFOOUVO
t«IVHJPHF§BSFZOTMBBGTUÚSGVNNF§GØMLJTFNÈWJ§GÓLOJWBOEB
 PHF§BHF§SOBOWBOEBB§TUSÓ§B
t'PSEØNBMFZTJPHVNCVS§BSMZOEJÓHBS§OPUFOEBBUIWBSGTJOT
er skilyrði.
t)GOJPHÈIVHJÈHØ§VNNBOOMFHVNTBNTLJQUVNFSTLJMZS§J
t4UVOEWÓTJPHMBVTOBNJ§B§WJOOVMBH
t7J§LPNBOEJ¢BSGB§WFSBÈSBF§BFMESJ
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Eﬂingar.
7FS§VSB§HFUBIBm§TUÚSGTFNGZSTU
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2018.
6QQMâTJOHBSWFJUJS#SZOIJMEVS+FOTEØUUJS GPSTUÚ§VLPOB,POVLPUT
(binna@redcross.is). Umsóknir sendist á sama netfang.

Fréttamaður á fréttastofu
Við leitum að öflugum fréttamanni til að ganga til liðs við fréttastofu
Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar. Á fréttastofunni starfar fjölbreyttur
hópur fólks sem hefur brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
og metnað fyrir vönduðu og vel unnu efni. Um er að ræða 100% starf
sem unnið er í vaktavinnu.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af fréttamennsku.
• Mjög gott vald á íslenskri tungu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og öryggi í framkomu.
• Geta til að vinna hratt og örugglega undir álagi.
• Brennandi áhugi á fréttum og þekking á samfélaginu.
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is

Járnprýði ehf vantar fjölhæfan og duglegan
járnsmið/blikksmið eða mann með
sambærilega reynslu. Viðkomandi þarf að
vera íslenskumælandi.
Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki
sem sinnir fjölbreyttum verkefnum með
sterkan hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá
á netfangið ingi@jarnprydi.is
Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717

Hreinar línur
Ræsting, ráðgjöf & eftirlit

ATVINNA
JOBS
PRACA
RÆSTINGAR - CLEANING - SPRZTANIE
Due to new projects, we are looking for people to hire,
for full time job, part time job and shift work in cleaning.
Preferably between 20-50 years of age, with driving
license. Clean criminal record required.

LEIKSKÓLINN BJARKALUNDUR - ÖFLUGUR LEIÐTOGI ÓSKAST
Staða leikskólastjóra við leikskólann Bjarkalund
í Hafnarfirði er laus til umsóknar.
Leikskólinn er fjögurra deilda fyrir um 85 nemendur
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á
daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og að veita
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarfi. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að
halda áfram því skólastarfi sem er í stöðugri þróun. Lögð
hefur verið áherslu á skólastarf í anda Reggio Emilia en sú
starfsaðferð er kennd við samnefnda borg á norður Ítalíu.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða
menntunarfræða æskileg
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
• Færni og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Ráðið verður í stöðu leikskólastjóra frá og með 1. júlí nk.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir,
sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu,
fanney@hafnarfjordur.is

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu
ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur
og áhuga í skólastarfi.
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HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

We are looking for people in these areas:
» Reykjavík area
» Reykjanesbær
» Selfoss
» Akranes
Please apply via hreinarlinur.is or send email:
atvinna@hreinarlinur.is

VILTU BYGGJA UPP RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ MEÐ OKKUR?
Við leggjum áherslu á gott starfsumhverﬁ með spennandi verkefnum þar sem okkar starfsfólk
hefur áhrif, nýtur stuðnings og góðrar þjálfunar í starﬁ og hefur tækifæri til þróunar.
Við leitum að öﬂugum starfsmönnum á framkvæmda- og rekstrarsvið við uppbyggingu og endurnýjun á ﬂutningskerﬁ fyrirtækisins,
í hóp reyndra verkefnastjóra og sérfræðinga. Starfsstöð getur hvort sem er verið á Akureyri eða í Reykjavík.

Verkefnastjóri

Fageftirlit

Við leitum að drífandi einstaklingi í krefjandi og fjölbreytt starf við
verkefnastjórn framkvæmda við ný og eldri ﬂutningsmannvirki Landsnets,
þ.e. tengivirki, loftlínur og jarðstrengi.

Við leitum að útsjónarsömum einstaklingi í nýtt starf fageftirlits við
uppsetningu rafbúnaðar í ﬂutningsmannvirki Landsnets.

Verkefnastjórar framkvæmda leiða verkefni frá undirbúningi, í gegnum
útboðshönnun, verksamninga og verklega framkvæmd. Þeir eru ábyrgir
fyrir áætlunum verkefnis og eftirfylgni þeirra. Lögð er áhersla á faglega
verkefnastjórnun, öguð vinnubrögð, góð samskipti og virðingu fyrir
hagsmunaðilum og umhverﬁ.
Okkur vantar skipulagðan byggingarverkfræðing eða byggingartæknifræðing,
með reynslu og þekkingu á verkefnastjórnun hönnunar og/eða verklegra
framkvæmda.

Starﬁð mun fela í sér umsjón með prófunum, eftirliti og úttektum á rafbúnaði,
með efnisafhendingu verkkaupa í framkvæmdaverk og taka þátt í
verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmda.
Okkur vantar öﬂugan rafmagnsverkfræðing, -tæknifræðing eða -iðnfræðing
með haldbæra reynslu af eftirliti og kostur væri að viðkomandi hefði einnig
menntun í rafvirkjun. Þá er þekking á ﬂutningskerﬁ eða dreiﬁkerfum raforku
kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018.
Nánari upplýsingar veita Unnur Helga Kristjánsdóttir, yﬁrmaður verkefnastjórnunar
framkvæmda, 563 9300, unnur@landsnet.is og Ólafur Kári Júlíusson,
mannauðssérfræðingur, 563 9300, mannaudur@landsnet.is.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

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

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

SÉRFRÆÐINGUR
Í RANNSÓKNUM

V E R K E F N A S TJ Ó R I
Í ÞRÓUNARDEILD

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í rannsóknum á Flugleiðsögusviði. Rannsóknir þróunardeildar eru byggðar á upplýsingum úr gagnavöruhúsi flugleiðsögu og eru af ýmsum toga, t.d.
í tengslum við viðskiptaákvarðanir eða fyrirspurnir frá
hagsmunaaðilum Samhliða rannsóknum er unnið að framþróun
innanhúsvefs fyrir gagnavöruhúsið.

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra í þróunardeild á
Flugleiðsögusviði. Verkefni þróunardeildar eru fjölbreytt,
allt frá fjárfestingarverkefnum með útboðum, hugbúnaðarþróunar til smærri endurbóta innan sérhæfðra flugleiðsögukerfa. Farið er eftir verkefnastjórnunaraðferðum sem uppfylla
öryggiskröfur í flugleiðsögu.

Hæfniskröfur
• Verkfræði-, tölvunarfræði-, eða raunvísindamenntun
er skilyrði
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Góð forritunarkunnátta (t.d. í Python og Javascript)
er skilyrði
• Þekking og reynsla á gagnagrunnsvinnslu er kostur
• Færni í myndrænni framsetningu gagna er kostur

Hæfniskröfur
• Verkfræði-, tölvunarfræði-, eða raunvísindamenntun
er skilyrði
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Ritfærni á ensku og íslensku er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Pálsson, deildarstjóri
þróunardeildar, hjalti.palsson@isavia.is.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Pálsson, deildarstjóri
þróunardeildar, hjalti.palsson@isavia.is.
Starfsstöð: Reykjavík

Starfsstöð: Reykjavík

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

UMSÓKNARFRESTUR:
8. APRÍL

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

SÉRFRÆÐINGUR
Í FA R A N G U R S K E R FA D EI L D

VIÐHALDSMENN
Í FA R A N G U R S K E R FA D EI L D

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing reksturs og viðhalds
í farangurskerfadeild. Helstu verkefni eru m.a. að hámarka
áreiðanleika farangurskerfa með greiningu viðhalds, skipulagningu viðhaldsvinnu í samráði við viðhaldsteymi og skráningu
og utanumhald varahlutalagers.

Isavia óskar eftir að ráða viðhaldsmenn farangurskerfadeildar.
Helstu verkefni eru viðhald og rekstur á kerfum til farangursafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli.

Hæfniskröfur
• Verkfræðipróf er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði iðnaðar-, framleiðslu-,
eða aðgerðaverkfræði er kostur
• Þekking á rekstri eða framleiðslu
• Skipulagshæfni og reynsla af gagnavinnslu er æskileg
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Maren Lind Másdóttir deildarstjóri,
maren.masdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Verkmenntun á sviði rafmagns er kostur
• Tæknimenntun er kostur
• Reynsla við vinnu á flugvelli er kostur
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta er skilyrði
Nánari upplýsingar veitir Maren Lind Másdóttir deildarstjóri,
maren.masdottir@isavia.is.
Starfsstöð: Keflavík

Starfsstöð: Keflavík

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu
ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

5dv*-)
5dv1,1*$5
5$116.1,5
6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

TRAUSTUR STARFSKRAFTUR
Ég er kona á besta aldri í leit að góðu
framtíðarstarﬁ hjá traustu fyrirtæki.
Ég er vön sölu og þjónustustörfum og hef margra
ára reynslu í heildsölugeiranum.
Samviskusöm, heiðarleg, hef frumkvæði
og á gott með að vinna sjálfstætt.

FASTEIGNASALI ÓSKAST

Æskilegur vinnutími 8-16 virka daga.
Hef meðmælendur, ferilskrá v. send.
Vinsamlegast haﬁð samband í hbara@isl.isl / 8217304.

Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf. óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala til starfa hjá fyrirtækinu.
Við leitum að fasteignasala sem vill vinna með góðum hópi starfsfólks
sem hefur sameiginlega hagsmuni að viðskiptivinir okkar gangi sáttir
og öryggir frá fasteignaviðskiptum hjá okkur.
Fasteignasala Mosfellsbæjar er 20 ára gamalt fyrirtæki og hjá því starfar samhentur hópur
starfmanna – í góðu starfsumhverfi með einstöku útsýni út á sundin og að Esjunni.

Allir starfsmenn eru launþegar hjá fyrirtækinu – góð laun í boði fyrir gott starfsfólk.
Umsóknir óskast sendar á einar@fastmos.is fyrir 26. mars nk. – fullum trúnaði heitið.

Starf sérfræðings
á skrifstofu félagsþjónustu
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf
sérfræðings á skrifstofu félagsþjónustu.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • w w w.fastmos.is

Starfsmenn óskast í veiðieftirlit
Fiskistofa óskar eftir að ráða 1-2 metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Hafnarfirði. Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og
þekkingarmiðlun.
Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í
þeim tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla.
Helstu verkefni:
;\j_hb_j|i`"[d l\[bijc$W$b[d]ZWhc«b_d]
á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða,
eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum,
hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá
fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við
veiðar og afla um borð.
;\j_hb_jbWdZ_"[d W\[bkhc$W$ih[\j_hb_jc[
löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka.
;\j_hb_jc[bdZkdkc[hb[dZhWia_fWe]jj[aj_h
á afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum
s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur,
að fylgjast með löndunum og skráningum í
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna
vegna brotamála sem upp koma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
>WbZ]h[odibWW\ijh\kci`|lWhjl[]_$
=ib[diak#"[diak#e]jblkakdd|jjW[h|ia_b_d$
=ejj^[_bik\Wh$
I`|b\ij«_"\W]c[ddiaWe]d|al«cd_l_ddkbrögðum.
IWdd]_hd_e]^|jjli_$
C`]]^«\d_iWcia_fjkcdWkiodb[]$
C[ddjkdi[cdj_ijijWhȈ_i$i$ia_fij`hdWh#
réttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900.
Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum
heimasíðu fiskistofu, www. Fiskistofa.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl 2018.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr.
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Meginhlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun
stefnu stjórnvalda á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga,
svo sem barnaverndar, málefna aldraðra, fatlaðs fólks,
flóttafólks, innflytjenda, jafnréttismála og húsnæðismála auk þjónustu við einstaklinga, börn og fjölskyldur.
Þá er skrifstofunni ætlað að hafa yfirsýn yfir framkvæmd stefnu stjórnvalda í þessum málaflokkum og
fylgja henni eftir, meðal annars með gerð lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða ásamt þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis. Lögð er
áhersla á gott samráð og samstarf við stofnanir og samtök á málefnasviðum skrifstofunnar í þeim tilgangi að
tryggja góða þjónustu og þau réttindi sem lög gera ráð
fyrir.
Starfið byggist á hlutverkum skrifstofunnar og felur í
sér fjölbreytt verkefni á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga auk samstarfs við ýmsar stofnanir, sveitarfélög
og hagsmunasamtök.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í félagsvísindum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Góð kunnátta í ensku.
• Reynsla af starfi hjá félagsþjónustu
sveitarfélags æskileg.
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um
launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og
efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem
konur til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Ellý A. Þorsteinsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu, elly.alda@vel.is eða í
síma 545-8100.
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá, starfsheiti
og kynningarbréf með rökstuðningi um hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Umsóknir
skulu berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105
Reykjavík eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar en
mánudaginn 16. apríl 2018.
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.
Velferðarráðuneytinu, 24. mars 2018.

Vélavörður / vélstjóri
Dögun leitar að vélaverði á Dag SK 17. Leitað er að aðila
með réttindi(750 kw) sem jafnframt getur leyst af yﬁrvélstjóra. Reynsla af togveiðum, helst á rækju, æskileg.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til:
oskar@dogun.is og/eða olafur@reyktal.is.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983. Fyrirtækið stundar
rækjuvinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Skóla- og frístundasvið

Ertu góður kennari?
Viltu vinna á frábærum vinnustað með
skapandi og skemmtilegu fólki?
Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum á yngsta og
miðstigi.
Starﬁð er laust á næsta skólaári.
Upplýsingar um Ölduselsskóla og starﬁð eru á ráðningarvef
Reykjavíkurborgar og skal umsóknum skilað þar.
Nánari upplýsingar Börkur Vígþórsson
í síma 664 8366 og tölvupósti borkurv@rvkskolar.is
Umsóknafrestur er til 3. apríl nk.

Verkstjóri óskast til starfa
hjá Loðnuvinnslunni hf, Fáskrúðsfirði
Loðnuvinnslan hf óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í nýju
hátæknifrystihúsi fyrirtækisins á Fáskrúðsfirði. Nýlega hafa verið settar
upp vatnsskurðarvélar og annar búnaður frá Völku í Kópavogi.
Í starfinu felst verkstjórn við bolfiskvinnslu og vinnslu uppsjávarafurða.
Umsækjendur þurfa að hafa almenna tölvukunnáttu ásamt því að vera góðir í
mannlegum samskiptum. Þá er það kostur að hafa vald á enskri tungu.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður 892 7484 ragna@lvf.is eða Friðrik Mar 892 8622
fridrik@lvf.is .
Öll starfsemi félagsins fer fram á Fáskrúðsfirði.
Áhugavert tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling.
Starfið hentar umsækjendum af báðum kynjum.
Umsækjendur sendi umsóknir til: ragna@lvf.is fyrir 6. apríl nk.

LVF

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

Þetta er ekki
atriði úr nýjustu
Stjörnustríðsmyndinni
Þetta er bara eitt af verkefnunum okkar.
Við leitum að fólki frá plánetunni Jörð
til að mæta áskorunum framtíðarinnar og
vinna með okkur að fjölbreyttum
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á
www.vso.is

Umhverfismál
Mat á umhverfisáhrifum, umhverfis- og öryggisstjórnun,
lífsferilsgreiningar og nýjungar í umhverifsmálum.

Byggðatækni
Hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa,
áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit.

Önnur störf
Einnig eru laus störf m.a. á sviði verkefnastjórnunar, burðarvirkjahönnunar og hönnunar lagna- og loftræsikerfa.

Héraðsprent

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar Garðarsson í síma 892-1586.
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Viðskiptafræðingur
á fjárhagsdeild í Reykjavík
Vegagerðin auglýsir eftir viðskiptafræðingi til starfa á fjárhagsdeild í Reykjavík. Um er að
U èDIXOOWVWDUI)MiUKDJVGHLOG9HJDJHUèDULQQDUHUPHèVWDUIVHPLi¿PPVW|èXPiODQGLQX
og sér um fjárhald og bókhald stofnunarinnar auk ýmissa annarra verkefna.
Starfssvið
Felst í því að vera hægri hönd
aðalbókara og staðgengill hans,
sinna almennum bókhaldsstörfum,
vinna að innleiðingu rafrænna pantana
og rafrænna reikninga auk annarra
verkefna deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræði
• Þekking og reynsla af bókhaldi og uppgjöri
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
 6NLSXO|JèRJ|JXèYLQQXEU|JètVWDU¿
• Góð íslenskukunnátta
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum
XPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLUI\ULUVWD¿èìDUPHèWDOLèPHQQWXQDURJ
starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
UHQQXU~W1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU+DQQHV0iU6LJXUèVVRQIRUVW|èXPDèXU
fjárhagsdeildar hms@vegagerdin.is eða í síma 522 1050.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á

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

Okkur vantar
bílstjóra í sumar!
Við leitum að bílstjóra með meirapróf
í sumarafleysingar til að sinna
eldsneytisdreifingu á stöðvarnar okkar,
vinnuvélar og tanka.

Sérfræðingur í heimilislækningum - Heilsugæslan Miðbæ
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna
0LèE 8PHUDèU èDyWtPDEXQGLèVWDUI7tPDEXQGLQUièQLQJtHLWWiUNHPXU
HLQQLJWLOJUHLQDHIHNNLUH\QLVWXQQWDèUièDtyWtPDEXQGLèVWDUI6WDU¿èHUODXVWIUi
M~QtHèDHIWLUQiQDUDVDPNRPXODJL
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl.

Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í
101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með
WtPDEXQGQDE~VHWXtKYHU¿QXRJIHUèDPHQQ6NUièLU
VNMyOVW èLQJDUVW|èYDULQQDUHUXXP
Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sjö sérfræðingar
í heimilislækningum, námslæknir, kandídat og
UièJHIDQGLNYHQVM~NGyPDO NQLU(LQQLJHUXi
stöðinni hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, læknaritarar,
PyWW|NXULWDUDUEDUQDViOIU èLQJXURJKUH\¿VWMyUL
Við leggjum áherslu á góða samvinnu allra starfsstétta
RJJRWWDèJHQJLDèìMyQXVWX9LèOHJJMXPHLQQLJiKHUVOX
iRJYLOMXPHÀDìMyQXVWXYLèDOGUDèDtKYHU¿QXVYRRJ
sérhæfðar móttökur fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma og
OtIVWtOVWHQJGDNYLOOD%UièDìMyQXVWDHUYD[DQGLiVW|èLQQL
.HQQVODKHLOEULJèLVVWpWWDHUPLNLOY JXUìiWWXUtVWDU¿
VW|èYDULQQDU
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUIVHPLVW|èYDULQQDUPi¿QQD
á vef Heilsugæslunnar (ZZZKHLOVXJDHVODQLV 

Helstu verkefni og ábyrgð
Almennar lækningar
Heilsuvernd
Vaktþjónusta
Kennsla lækna í sérnámi, kandídata og
læknanema
 ëiWWWDNDtìUyXQVWDUIVHPLQQDURJJ èDVWDU¿

Atlantsolía rekur 19 sjálfsafgreiðslustöðvar
víðsvegar um landið auk þess að þjónusta
og dreifa eldsneyti til fyrirtækja og
einstaklinga með rekstur. Hjá félaginu
starfar góður og fjölbreyttur hópur fólks
sem hefur það að markmiði að veita
úrvalsþjónustu.
Ef þú hefur ríka þjónustulund og getur
unnið sjálfstætt gætir þú passað
í hópinn okkar.
Atlantsolía greiðir ADR-námskeið og laun
á námskeiðstímanum fyrir bílstjóra sem
ekki hafa ADR-réttindi. Við hvetjum
að sjálfsögðu konur jafnt sem karla til
að sækja um starfið.

Hæfnikröfur
 6pUIU èLPHQQWXQtKHLPLOLVO NQLQJXP
 6NLSXODJVK IQLVMiOIVW èLtVWDU¿RJ|JXè
vinnubrögð
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af kennslu og teymisvinnu er kostur
Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og
sveigjanleiki
Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar
6LJUtèXU'yUD0DJQ~VGyWWLU
VLJULGXUGPDJQXVGRWWLU#KHLOVXJDHVODQLV

6MiQiQDUiYHI+HLOVXJ VOXK|IXèERUJDUVY èLVLQV ZZZKHLOVXJDHVODQLV XQGLUODXVVW|UIHèDi6WDUIDWRUJL ZZZVWDUIDWRUJLV 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Nánari upplýsingar veita Þorvaldur
Jónasson í s. 825 3104 eða Albert
Valur Albertsson í s. 825 3160
Umsóknir með ferilskrá skal senda
á sumarstarf@atlantsolia.is
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Skóla- og frístundasvið

Staða verkefnastjóra alþjóðasamstarfs og styrkja
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra alþjóðasamstarfs og styrkja.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í öllu starﬁ sem hefur velferð
barna að leiðarljósi. Undir skóla- og frístundasvið heyra grunnskólar, leikskólar, frístundamiðstöðvar, skólahljómsveitir og Námsﬂokkar
Reykjavíkur. Verkefnastjóri alþjóðasamstarfs og styrkja ber ábyrgð á því að vinna að aukinni þátttöku starfsstaða skóla- og frístundasviðs í alþjóðlegum verkefnum og þar með auka faglegt starf og nýbreytni í skóla- og frístundastarﬁ.

Starﬁð heyrir undir mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs. Um er ræða tímabundið starf til þriggja ára.

AÐSTOÐARKONA ÓSKAST
Tæplega fertug, langveik kona á einhverfuróﬁnu sem búsett er í
Kópavogi óskar eftir íslenskri aðstoðarkonu, 30 – 55 ára.
Umsækjandi þarf að vera:
t -ÓLBNMFHBPHBOEMFHBISBVTU
t 4UVOEWÓT IMâ ¢PMJONØ§
t ÁSS§BHØ§PHTLJMOJOHTSÓL

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur

t ,PSUMBHOJOHBM¢KØ§BTBNTLJQUBPHWFSLFGOBÈTWJ§JBM¢KØ§BNÈMB
meðal starfsstaða skóla- og frístundasviðs.

t )ÈTLØMBQSØGTFNOâUJTUÓTUBSm

t ,PSUMBHOJOHÈ¢FJNBM¢KØ§MFHVWFSLFGOVNTFNTUBSGTTUB§JS
skóla- og frístundasviðs geta tekið þátt í.

t FLLJOHPHSFZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOPH¢SØVOBSTUBSm

t ,ZOOBGZSJSTUKØSOFOEVN¢BVBM¢KØ§MFHVWFSLFGOJTFN
starfsstaðir geta tekið þátt í og aðstoða þá við að skipuleggja
slík verkefni.

t (PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLVBVLGSOJÓFJOV/PS§VSMBOEBNÈMJ

t FLLJOHPHSFZOTMBBGBM¢KØ§MFHVTBNTUBSm
t 3FZOTMBBGHFS§BM¢KØ§MFHSBPHJOOMFOESBTUZSLVNTØLOB
t 'SOJÓGSBNTFUOJOHVPHNJ§MVOVQQMâTJOHB

t ,PSUMBHOJOHÈNÚHVMFJLVNÈTUZSLKVN JOOMFOEVNTFNFSMFOE
um, og gerð áætlunar um þátttöku í alþjóðlegum verkefnum.

t 'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN

7JOOVUÓNJFSTWFJHKBOMFHVSPHFSVWBLUJSOBSNJTMBOHBS4UBSm§
GFMVSÓTÏSâNJTWFSLFGOJPHFSJOEBHKÚS§JSUEB§LFZSBUJMMLOJT 
WFSTMB FMEB B§TUP§ÈIFJNJMJ ÞUSÏUUJOHBSPHTÓ§BTUFOFLLJTÓTU
að veita félagslegan stuðning.

t ,ZOOBNÚHVMFJLBÈTUZSLKVNGZSJSTUKØSOFOEVNTLØMBPH
frístundasviðs og taka þátt í gerð umsókna.

t (Ø§UÚMWVLVOOÈUUB

4UBSGTIMVUGBMMFGUJSTBNLPNVMBHJF§BDBPHVOOJ§FSÓ
BOEBOPUFOEBTUâS§SBSQFSTØOMFHSBSB§TUP§BSPHIVHNZOEB
fræði um sjálfstætt líf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2018.

)SFJOUTBLBSWPUUPS§FSTLJMZS§JTFNPHCÓMQSØGFOVNTLKBOEJ
¢BSG¢ØFLLJB§OâUBFJHJOCÓMÓWJOOVOOJ

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Vinnufyrirkomulag

t -JQVS§PHTWFJHKBOMFJLJÓTBNTLJQUVN

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 87983 03/18

Umsóknir berist á adstodarkona@gmail.com fyrir 5. apríl 2018

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR
deildarstjóra flugöryggisdeildar

Deildarstjóri flugöryggisdeildar rekstrarsviðs (Manager Safety Office) hjá Icelandair
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi.
Í starfinu felst meðal annars umsjón, stjórnun og stefnumótun deildarinnar auk þess að vera leiðandi í að viðhalda og efla öryggisstjórnunarkerfi (Safety Management
System) Icelandair. Flugöryggisdeild er staðsett á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík og heyrir undir forstöðumann flugöryggis og gæðasviðs, en vinna á vegum
deildarinnar fer einnig fram í starfsstöðvum Icelandair í Hafnarfirði og Keflavík.
HELSTU VERKEFNI:
 Viðhald og efling öryggisstjórnunarkerfa Icelandair
 Utanumhald um rekstur flugöryggiskerfa
 Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur varðandi flugöryggismál og áhættustjórnun
 Rannsóknir og greining atvikaskýrslna
 Samskipti við opinbera aðila og flugrekendur
 Ábyrgð á efni gæðahandbóka sem snúa að flugöryggismálum
 Útgáfa efnis til upplýsinga um flugöryggismál

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, flugvirkjun eða
atvinnuflugmannsréttindi
 Haldgóð reynsla af flugtengdri starfsemi
 Góð þekking á reglugerðarumhverfi og stjórnunarkerfum í flugrekstri
 Góð greiningarhæfni og skilningur á rekstri og skipulagi
 Stjórnunarreynsla er kostur
 Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
 Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg
 Jákvætt viðhorf, opið hugarfar og framúrskarandi samskiptahæfileikar



Virkt flugöryggsstjórnunarkerfi (SMS) hefur verið innleitt hjá rekstrarsviði Icelandair og gegnir deildin lykilhlutverki hvað varðar stuðning við starfseiningar
þar sem unnið er með áhættustjórnun, greiningar og markmið.

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á
heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 2. apríl 2018.

Nánari upplýsingar veita:
Sigurjón Sigurjónsson I sigurjons@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic
Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the
Internal Market of the European Union.
ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals
and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state
aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
ESA is based in Brussels. It currently employs 79 staff members of 17 nationalities. ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Internal Market Affairs Legal Officers
ESA is recruiting 3 legal officers to join its Internal
Market Affairs Directorate (IMA). Additional qualified candidates will also be considered for vacancies foreseen in the Directorate over the next 12-18
months.

JOB REFERENCE 10/2018
Deadline for applications: 15 April 2018
Start date: September 2018 or earlier if
possible

IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their obligations in the field of internal market law. The successful candidates will be assigned responsibility
for general surveillance work and case handling
regarding the implementation and application of
EEA law. Day to day tasks include the examination

of complaints, legal conformity assessments,
drafting of decisions, opinions and reports.
For this particular vacancy, we are looking for
candidates with experience of dealing with EEA
law on the four freedoms, in particular in relation
to goods, services and persons. Depending on
workload and other requirements, the responsibilities may also cover other general or specific
issues relating to EEA law. We are looking for
well-qualified candidates with a minimum of 3–5
years’ relevant experience from the public and/or
private sector.

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

Sölumaður /
Lagermaður
Búnaður fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi
Ásaﬂ ehf. óskar eftir að ráða öﬂugan og
áhugasaman sölumann í framtíðarstarf.
Verksvið er aðallega tengt sölu úr húsi auk þess að hafa umsjón
með lager, birgðahaldi, pöntunum og þjónustu við viðskiptavini.
Þarf að hafa góða Íslensku, ensku og tölvukunnáttu
ásamt þekkingu á vélbúnaði og tæknilausnum.
Þekking og reynsla af DK hugbúnaði og/eða
lagerbókhaldi er kostur.
Skemmtilegt og lifandi starf þar sem réttur aðili getur fengið
tækifæri til að byggja upp sitt framtíðarstarf í sölu og þjónustu
við sjávarútveg og verktakastarfsemi.

Upplýsingar veitir Örn H. Magnússon.
orn@asaﬂ.is
Ásaﬂ ehf.

asaﬂ.is

Hjallahrauni 2, 220 Hafnarﬁrði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asaﬂ@asaﬂ.is - asaﬂ.is

.

Nordens Hus søger en erfaren projektleder

Rafvirki í Borgarnesi
6%6-/SLJEYKPʴWMVIJXMVVEJZMVONEXMPWXEVJEʛWXEVJWWXʯJ]VMVXOMWMRWʧ&SVKEVRIWM,ʣVIVYQJNʯPFVI]XX
WXEVJEVEʧʯƽYKYQZMRRYƽSOOMWIQZMRRYVZMHVIMƼOIVƼ6%6-/ʛ:IWXYVPERHM:MLZIXNYQFM
OSRYVSKOEVPEXMPEWONEYQ

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• :MLEPHʛHVIMƼOIVƼ6%6-/
• )JXMVPMXQIXONYQSKFʱREM
• :MKIVMV
• 2ʴJVEQOZQHMV
• :MRREWEQOZQXʯV]KKMWVIKPYQ

• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• %PQIRRXʯPZYOYRRʛXXE
• (VMJOVEJXYVSKWNʛPJWXZMRRYFVʯK
• &ʧPTVʬJ

2ʛREVM YTTPʴWMRKEV ZIMXMV 7XYVPE 6EJR +YQYRHWWSR HIMPHEVWXNʬVM JVEQOZQHEWZMW ʛ :IWXYVPERHM
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 9. apríl 2018 og skal skila
YQWʬORYQQIJIVMPWOVʛʛRIXJERKMEXZMRRYYQWSOR$VEVMOis.

Rafvirki á Selfossi
6%6-/SLJEYKPʴWMVIJXMVVEJZMVONEXMPWXEVJEʛWXEVJWWXʯJ]VMVXOMWMRWʛ7IPJSWWM,ʣVIVYQJNʯPFVI]XX
WXEVJEVEʧʯƽYKYQZMRRYƽSOOMWIQZMRRYVZMHVIMƼOIVƼ6%6-/ʛ:IWXYVPERHM:MLZIXNYQFM
OSRYVSKOEVPEXMPEWONEYQ

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• :MLEPHʛHVIMƼOIVƼ6%6-/
• )JXMVPMXQIXONYQSKFʱREM
• :MKIVMV
• 2ʴJVEQOZQHMV
• :MRREWEQOZQXʯV]KKMWVIKPYQ

• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• %PQIRRXʯPZYOYRRʛXXE
• (VMJOVEJXYVSKWNʛPJWXZMRRYFVʯK
• &ʧPTVʬJ

2ʛREVM YTTPʴWMRKEV ZIMXMV +YPEYKYV :EPXʴWWSR HIMPHEVWXNʬVM JVEQOZQHEWZMW ʛ :IWXYVPERHM
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 9. apríl 2018 og skal skila
YQWʬORYQQIJIVMPWOVʛʛRIXJERKMEXZMRRYYQWSOR$VEVMOis.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk
IWWEEƽEHVIMJESKERREWXWʯPYʛLIMXYZEXRM7XEVJWQIRR6%6-/IVYYQEEPWOVMJWXSJEIV
í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

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

Nordens Hus i Reykjavik er en kulturinstitution med fokus på
nordisk litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge og bæredygtig udvikling. Vi arbejder for at styrke udvekslingen af kunst,
kultur og viden mellem Island og de øvrige nordiske lande og på
at formidle Norden i verden. Nordens Hus spiller en væsentlig
rolle i det islandske samfund og er tegnet af den verdensberømte
arkitekt Alvar Aalto.
Er du den person?
t%VTLBMIBWFEPLVNFOUFSFUFSGBSJOHJQSPKFLUMFEFMTF HFSOF
indenfor kunst og kulturområdet.
t%VTLBMUBMFPHTLSJWFNJOETUFUTLBOEJOBWJTLTQSPHQÌIKU
OJWFBV TWFOTL EBOTL OPSTL TBNUFOHFMTL%FUFSBCTPMVUFO
GPSEFM IWJTEVUBMFSPHGPSTUÌSJTMBOETL NFOJLLFFULSBW IWJT
dine kompetencer ellers er i top.
t%VTLBMLVOOFBSCFKEFNFHFUTFMWTUOEJHUNFEBOTWBSGPSFHOF
projekter lige fra fund-raising til planlægning, budgetstyring,
afvikling og kommunikation.
t%VTLBMLVOOFVEEFMFHFSFPQHBWFSUJMEJOFLPMMFHFSPHQSBLtikanter og støtte dem med deres projekter og indgå som en
TBNBSCFKETWJMMJHQBSUOFSJFUQSPKFLUUFBN EFSIKMQFSIJOBOEFO
Dine opgaver:
t6EWJLMFPHJHBOHTUUFQSPKFLUFS
t"OTWBSGPS/PSEJTLLVMUVSLPOUBLUJ*TMBOE EWTSÌEHJWOJOHPH
information i dialog med Nordisk Ministerråd til kunstnere i
Island, der søger nordiske midler.
t1MBOMHHFPHHFOOFNGSFVETUJMMJOHFS BSSBOHFNFOUFS GFTUJWBMFSNNBMFOFPHTBNNFONFETBNBSCFKETQBSUOFSFJIVTFU J
Island og i Norden.
t(JWFFOIÌOENFEWFEPQTUOJOHBGVETUJMMJOHFSPHTUSSF
BSSBOHFNFOUFSJIVTFU
Kvaliﬁkationer:
t(PEVEEBOOFMTFPHTUPSFSGBSJOHJQSPKFLUMFEFMTF
t#SOEFOEFJOUFSFTTFGPSEFOPSEJTLFMBOEFPHEFUOPSEJTLF
samarbejde.
t*OUFSFTTFSFUJTBNGVOETTQSHTNÌMPHHPEUPSJFOUFSFUPNBLUVFMMFCFHJWFOIFEFS
t4FMWTUOEJH TUSVLUVSFSFUPHGBOUBTJGVMENFETUPSJOUFSFTTFPH
viden om nordisk kunst og kultur.
t%VFSTFMWTUOEJHPHTFMWLSFOEFPHMBEFSEJHJLLFTÌMFU
TUSFTTFJFOUSBWMIWFSEBH
t%VFSFOHPELPMMFHBPHIBSHPEFTBNBSCFKETFWOFS
Ansøgningsfristen er 16. april 2018 (kl. 23:59 dansk tid).
Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org
"OTUUFMTFTTBNUBMFSmOEFSTUFECÌEFWJB4,:1&PHJ*TMBOEJ
april/maj måned. Ansøgningen skal ledsages af CV og kort motivaUJPO TPNUZEFMJHUCFTLSJWFSSFMFWBOUFGSEJHIFEFSPHJEFFONFE
at søge. Ansøgninger skal være på dansk, svensk eller norsk.
Ansættelsen som projektleder er tidsbegrænset til ﬁre år med en
mulig forlængelse af ansættelseskontrakt i yderligere ﬁre år jfr.
SFHMFSOFJ/PSEJTL.JOJTUFSSÌE:EFSMJHFSFJOGPSNBUJPOmOEFTQÌ
IKFNNFTJEFOXXXOPSEJDIPVTFJT
:EFSMJHFPQMZTOJOHFSGÌTWFETLSJGUMJHFMMFSUFMFGPOJTLIFOWFOEFMTF
UJMEJSFLUS.JLLFM)BSEFSQÌ.JLLFM!OPSEJDIPVTFJTFMMFSQÌUMG
+354 551 7030.
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ÁSTRÍÐA

FAGMENNSKA

ÖRYGGI

ERT ÞÚ 100%?
RB leitar að öﬂugu starfsfólki
á svið rekstrarlausna
Mainframe/DB2 kerfisstjóri

Öryggissérfræðingur í upplýsingaöryggi

Við hjá RB erum að byggja upp framtíðarteymi fyrir stórtölvurekstur landsins og
leitum að dugmiklum aðila sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í öﬂugu
fyrirtæki. Starﬁð tilheyrir tæknirekstri á sviði rekstrarlausna RB.

Við hjá RB vinnum að því að styrkja öryggisteymi RB. Við leitum að frábærum einstaklingi
sem hefur brennandi áhuga á öryggismálum á sviði upplýsingatækni til að vinna með okkur í
skemmtilegum framtíðarverkefnum. Starﬁð tilheyrir grunnrekstri á sviði rekstrarlausna RB.

HÆFNISKRÖFUR

HÆFNISKRÖFUR

 Reynsla úr rekstri tölvuumhverfa og menntun við hæﬁ (t.d.

 Ástríða fyrir upplýsingaöryggi og upplýsingatækni
 Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ er æskileg
 Skilningur á greiningu veikleika, öryggi hugbúnaðar og öryggi veﬂausna (OWASP TOP10)
 Þekking á miðlægum rekstri og upplýsingaöryggi
 Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
 Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg öryggisverkefni

tölvunarfræði, kerﬁsfræði og/eða verkfræði)
 Sjálfstæð vinnubrögð og samviskusemi
 Næmni fyrir smáatriðum og góð yﬁrsýn

HELSTU VERKEFNI
 Rekstur á IBM-stórtölvuumhverﬁ RB
 Rekstur, greining og umsjón með IBM DB2 og/eða IBM CICS
 Samráð við forrritara um bestun á hugbúnaði
Starﬁð býður upp á frábært tækifæri til að koma að rekstri þar sem uppitímakröfur og
öryggi fara í fararbroddi. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristjón Sverrisson,
forstöðumaður tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

HELSTU VERKEFNI






Þátttaka í áframhaldandi uppbyggingu upplýsingaöryggis RB
Vinna að greiningu veikleika og innleiðingu úrbóta
Framkvæmd á öryggisúttektum
Umsýsla á öryggiseftirlitskerfum
Fylgjast með tækniþróun á sviði upplýsingaöryggismála

Starfsaðferðir RB eru vottaðar skv. alþjóðastöðlunum ISO27001:2013 og PCI DSS 3.2
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Daníel Örn Árnason,
forstöðumaður grunnreksturs, daniel@rb.is, sími 569 8877.

Umsóknarfrestur er til 2. apríl.
Óskað er eftir því að áhugasamir fylli út umsóknir á heimasíðu RB, www.rb.is.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

NÁNAR UM RB

FRANZ ERIC LEÓSSON
FRAMENDAFORRITARI

RB er öﬂugt hugbúnaðarfyrirtæki þar sem
margir spennandi hlutir eru í vinnslu.
Það skemmtilegasta við vinnustaðinn er
starfsfólkið og starfsandinn — verkefnin eru
spennandi og krefjandi.

RB er traust og öﬂugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu
fjármálalausnir, þar á meðal öll megingreiðslukerﬁ landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru
fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni
fjármálaþjónustu á Íslandi. RB nær því með þróun framsækinna og öruggra lausna og þjónustu
sem eru bæði vel samþættar og samnýttar af markaðnum. Hjá RB starfar margt af öﬂugasta
upplýsingtæknifólki landsins.
Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra
samstarfsfélaga og umhverﬁ þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

REIKNISTOFA BANKANNA | Höfðatorg | Katrínartúni 2 | 105 Reykjavík | Sími: 569 8877 | www.rb.is

ALEXANDRA EINARSDÓTTIR
KERFISSTJÓRI

Það sem mér ﬁnnst skemmtilegast við
vinnustaðinn er alveg klárlega verkefnin sem ég
kem að. Á hverjum degi hef ég tækifæri til að
læra og þróast í starﬁ sem er að mínu mati
nauðsynlegt í þessari starfsgrein og sem
tölvunarfræðingur.
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Störf í boði hjá Arctic Fish
Arctic Fish og dótturfélög þess eru með laxeldisstarfsemi í Patreksfirði, Tálknafirði,
Dýrafirði og á Ísafirði. Fyrirtækið hóf starfsemi árið 2011 og hefur vaxið jafnt og þétt
en í dag starfa um 25 manns við seiðaeldi, sjóeldi og stjórnun, og þá starfa um 10-20
manns við byggingarframkvæmdir á nýrri fullkominni endurnýtingar seiðaeldisstöð á
Tálknafirði.
Seiðaeldisstöðin er mikilvægur grunnur að frekari uppbyggingaráformum félagsins á
Vestfjörðum en Arctic Fish starfar eftir hinum virta alþjóðlega umhverfisstaðli ASC. Frekari
upplýsingar er að finna á heimasíðu félagsins www.arcticfish.is

STARFSMENN Í SJÓELDI

STARFSMENN Í SEIÐAFRAMLEIÐSLU

Fyrirtækið mun verða með rekstur á sjóeldi í
Dýrafirði og Patreksfirði. Umsækjendur þurfa að
geta verið sveigjanlegir varðandi skipulag vakta
og vinnutíma, en miðað er við að vinna á 7 daga
vöktum með 7 daga frí á milli vakta.

Seiðaeldisstarfsemi fyrirtækisins er á Tálknafirði.
Starfið felur í sér að vinna að skipulögðum
daglegum verkefnum við fóðrun, eftirlit, mælingar,
þrif og viðhaldsvinnu.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Við á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Ási erum að bæta við þann
góða hóp hjúkrunarfræðinga sem er starfandi við heimilið.

Við hvetjum konur til að sækja um og viljum fjölbreytileika í starfsemi fyrirtækisins. Fyrirtækið er reiðubúið að
skoða sveigjanlega vinnutíma.

Óskum við eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í 80-100%
stöðu til 18 mánaða.

Laun erum samkeppnishæf ásamt því að á komandi árum er gert ráð fyrir umtalsverðum vexti fyrirtækisins sem
skapar tækifæri til vaxtar í starfi.

Íslenskt hjúkrunarleyﬁ skilyrði. Umsækjandi þarf að búa yﬁr
jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæﬁleikum og geta unnið sjálfstætt.

Umsóknir skal senda rafrænt á Kristínu Hálfdánsdóttur, skrifstofustjóra Arctic Fish á kh@afish.is. Umsókn skal
innihalda stutta starfsferilskrá auk kynningarbréfs og tilgreina hvort sótt er um starf í seiðaframleiðslu eða í
sjóeldi. Umóknarfrestur fyrir bæði störfin er til og með 31. mars 2018.

info@arcticfish.is ¦¦ www.arcticfish.is

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Birna Sif Atladóttir, hjúkrunarforstjóri, sími: 480-2000 Gsm: 897-2507 Netfang: birna@dvalaras.is
Á Ási búa um 130 manns í hjúkrunar- og dvalarrýmum. Á Ási er stuðst
við Eden hugmyndafræðina. Á heimilinu er unnið metnaðarfullt starf
og heimilismenn og starfsfólk vinna saman að því að hafa heimilislegt umhverﬁ. Rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og þátttöku þeirra.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

NÚ ER LAUS STAÐA
sérkennara og umsjónarkennara
Við Landakotsskóla er laus staða sérkennara
og umsjónarkennara á yngsta stigi.
Umsækjandi um stöðu sérkennara þarf að
hafa lokið námi á sviði sérkennslu og hafa
reynslu af starﬁ í grunnskóla.
Umsækjandi á yngsta stigi þarf að hafa leyﬁ
til að nota starfsheitið grunnskólakennari
og hafa reynslu á því skólastigi.
Mikilvægt er að umsækjendur:
• Séu liprir í mannlegum samskiptum.
• Haﬁ góða íslensku- og enskukunnáttu.
• Haﬁ brennandi áhuga á að starfa
með börnum.
• Haﬁ faglegan áhuga á að starfa
í skapandi og metnaðarfullum skóla.
Umsókn með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila skal senda
á Ingibjörgu Jóhannsdóttur skólastjóra,
ingibjorg@landakotsskoli.is,
fyrir mánudaginn 16. apríl.

Landakotsskóli er sjálfstætt starfandi
grunnskóli í miðbæ Reykjavíkur. Þar stunda
270 börn, á aldrinum 5–15 ára, nám og um
45 starfsmenn starfa við skólann. Alþjóðleg
deild er við skólann þar sem unnið er eftir
Cambridge námsskrá. Í skólanum er öﬂugt
frístundaheimili þar sem listnámi er gert
hátt undir höfði. Í skólanum er lögð áhersla
á tungumálanám, heimspekikennslu og
öﬂugt stærðfræði- og íslenskunám. Fjölbreytt listnám er í skólanum, nemendahópur er alþjóðlegur og skapandi kennsluhættir mikils metnir. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Kennarasambands Íslands.
Í stefnu skólans kemur fram að skólinn vilji
ráða til sín kennara í fremstu röð. Í skólanum
er góður starfsandi og öﬂugt starfsfólk.

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í
Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Vatnsendaskóla

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla
· Lausar stöður í Kársnesskóla fyrir næsta
skólaár

· Náttúrufræðikennari í Hörðuvallaskóla
· Náttúrufræðikennari í Vatnsendaskóla
· Sérkennari í Hörðuvallaskóla
· Umsjónarkennarar á miðstig í Smáraskóla
· Umsjónarkennarar í Smáraskóla fyrir næsta
skólaár

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla
· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla
· Starfsfólk í Álfhólsskóla fyrir næsta skólaár
Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór
· Leikskólakennari í Austurkór
· Leikskólakennari í Grænatúni
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór
· Leikskólastjóri í Baug
Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn í þjónustuíbúðir 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.

Landakotsskóli
Túngötu 15, 101 Reykjavík
www.landakotsskoli.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Áhugaverð störf
á góðum vinnustað
Verkefni fyrir snjallan forritara
Samgöngustofa óskar eftir að ráða forritara. Í boði er góður félagsskapur, starfsumhverfi með
góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni og tillitsemi gagnvart því að forritarar eiga sér líf utan
vinnu. Meginstarf viðkomandi er greining, hönnun, forritun og prófanir á nýjum og tilbúnum
lausnum, viðhald eldri kerfa og samskipti við notendur. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði, eða reynsla sem nýtist forritara

Lausar stöður við Grunnskóla
Vestmannaeyja
Grunnskóli Vestmannaeyja er starfræktur á tveimur
starfsstöðvum, annars vegar í Barnaskóla v/Skólaveg
(eldra stig) og hins vegar í Hamarsskóla v/Bessahraun
(yngra stig). Í skólanum eru rúmlega 500 nemendur sem
skiptast u.þ.b. til helminga á hvora starfsstöð.
Í skólastarfinu er lögð áhersla á líðan nemenda, fjölbreytta
kennsluhætti, skapandi starf og góðan námsárangur.
Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði og vinnubrögðum Uppeldi til ábyrgðar og eru leiðarljós skólastarfsins Gleði - Öryggi - Vinátta.

Aðstoðarskólastjóri Hamarsskóla
Helstu verkefni:
• Ber ábyrgð á og stjórnar daglegri starfsemi
starfsstöðvarinnar í samstarfi við skólastjóra.
• Mótar og sér um framkvæmd faglegrar stefnu skólans
í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu
Vestmannaeyjabæjar.
• Kemur að skipulagi skólastarfsins í heild.
• Vinnur að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og
kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Leiðtogafærni og hæfni til að leiða framsækið skólastarf.
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

• Þekking á Java, vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur
• Grunnþekking á Linux
• Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur í öryggis- og fræðsludeild
Samgöngustofa leitar að siglingamenntuðum eða vel sigldum sérfræðingi í öryggis– og
fræðsludeild á samhæfingarsviði stofnunarinnar. Meginstarf viðkomandi verður að greina
og skrá sjóslys í samevrópskan gagnagrunn (EMCIP) ásamt því að keyra út gögn og tölfræði
úr viðkomandi gagnagrunni. Einnig mun starfsmaður taka þátt í verkefnum á áætlun um
öryggi sjófarenda sem og öðrum verkefnum er lúta að siglingaöryggi. Starfið felur í sér mikil
samskipti við innlendar og alþjóðlegar stofnanir. Skráning sjóslysa í gagnagrunninn er nýtt
verkefni og mun viðkomandi því byggja það upp frá grunni. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Siglingatengd menntun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða þekking á skipum, sjómennsku og siglingum
• Mjög góð íslenskukunnátta ásamt mjög góðri enskukunnáttu er skilyrði
• Góð tölvukunnátta og vilji og geta til að læra á ný kerfi
• Kostur er ef umsækjandi hefur þekkingu og reynslu í að vinna úr tölfræðilegum gögnum
• Kostur er ef umsækjandi hefur reynslu eða þekkingu á öryggisstjórnun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt mikilli hæfni í mannlegum samskiptum
• Leitað er að samviskusömum og jákvæðum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt,
hefur gott viðmót og sýnir frumkvæði í starfi

Hægt er að sækja
um starfið rafrænt á
samgongustofa.is/storf

Deildarstjóri Hamarsskóla
Helstu verkefni:
• Er þátttakandi í stjórnunarteymi skólans og leiðandi í
faglegri umræðu.
• Sinnir ráðgjöf til kennara, foreldra og nemenda.
• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með skólastarfi á
sínu skólastigi.
• Hefur umsjón með sérúrræðum nemenda á
sínu skólastigi.
• Kemur að skipulagi skólastarfs.
Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og
kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun er kostur.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Samstarfshæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Góð íslenskukunnátta.
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2018.
Umsókn sendist á erlingur@grv.is eða
drifagunn@vestmannaeyjar.is Ekki er sótt um á sérstökum
eyðublöðum en umsókn skal fylgja ítarleg ferilská,
leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari
auk annarra gagna er málið varðar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitafélaga og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlingur Richardsson
skólastjóri í síma 488-2300, erlingur@grv.is eða
Drífa Gunnarsdóttir fræðslufulltrúi í síma 488-2000,
drifagunn@vestmannaeyjar.is

Umsóknarfrestur
er til 9. apríl 2018

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Í boði er spennandi starf
hjá metnaðarfullri stofnun
í alþjóðlegu umhverfi. Við
bjóðum góða starfsaðstöðu
og frábæra vinnufélaga.
Hvetjum jafnt konur sem
karla til að sækja um.

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000
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Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.600 íbúa. Samgöngur við bæjarfélagið eru framúrskarandi en
einungis er um 30 mínútna akstur til Reykjavíkur. Öll þjónusta er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunnskóli,
tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar. Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins
gefur kost á fjölbreyttri útivist í fallegu umhverfi.

Forstöðumaður bókasafns
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að leiða öﬂugt og líﬂegt starf bókasafnsins í Hveragerði.
Starﬁð sem er full staða, felur í sér allt sem viðkemur starfsemi bókasafns svo sem rekstur, mannaforráð, gerð fjárhagsáætlana, innkaup, grisjun, stjórnun, skipulag safnkennslu, umsýslu og ﬂeira. Forstöðumaður kemur fram fyrir hönd
safnsins og sér um kynningarmál þess, skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir faglega starfsemi þess.
Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
•
Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði er skilyrði
•
Starfsreynsla á almennings- og eða skólabókasafni æskileg
•
Reynsla af starﬁ með börnum og ungmennum og kunnátta á bókasafnskerﬁð Gegni, er kostur
•
Góð þekking á menningarstarﬁ
•
Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
•
Góð tölvukunnátta
•
Leiðtogahæﬁleikar og góð færni í mannlegum samskiptum
•
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli
Nánari upplýsingar um starﬁð gefur Hlíf S. Arndal, núverandi forstöðumaður bókasafns í síma 483-4531 eða í tölvupósti boksafn@hveragerdi.is og Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar og frístundafulltrúi í síma 483-4000, netfang
jmh@hveragerdi.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknum ber að skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir 16. apríl n.k.
Starfsferilsskrá ásamt öðrum upplýsingum sem umsækjandi vill koma á framfæri skal fylgja starfsumsókn.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

www.hveragerdi.is

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fjölskylduþjónusta
» Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
» Félagsliði í heimaþjónustu
» Starfsmaður í mötuneytið Höfn, Sólvangsvegi 1

Spennandi vettvangur
sem vert er að skoða!
Fulltrúi

6W|éXUIXOOWU~DiLQQKHLPWXVYLéLKMi7ROOVWMyUDHUXODXVDUWLOXPVyNQDU+Mi7ROOVWMyUDVWDUIDUKySXUK ÀOHLNDUtNVVWDUIVfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og
DWYLQQXOtIV/|JéHUiKHUVODiVtPHQQWXQVWDUIVPDQQDKHLOVXHÁLQJXRJJyéDQDéE~QDé

Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Skólastjóri Tónlistarskóla Hafnarfjarðar

Starf fulltrúa felur m.a. í sér:
$IJUHLéVOXRJíMyQXVWXYLéYLéVNLSWDYLQL
8SSOëVLQJDJM|IRJ~UODXVQPiODtWHQJVOXPYLé
LQQKHLPWXVNDWWDJMDOGDRJWROODIJUHLéVOX
6tPVY|UXQtíMyQXVWXYHUL
*MDOGNHUDVW|UI
6W|UItPyWW|NX
6NUiQLQJXRJDIVWHPPQLQJDUtWHNMXEyNKDOGVNHUÀUtNLVMyéV
ÓWE~DEHLéQLUXPIXOOQXVWXJHUéLU

Málefni fatlaðs fólks
» Sumar- og framtíðarstörf á heimilum fatlaðs fólks
» Sumar- og afleysingarstarf - Lækur
Grunnskólar
» Fjölbreytt störf í boði fyrir fólk með margvíslega
menntun og reynslu skólaárið 2018-2019
» Stuðningsfulltrúi í Bjarg - Hvaleyrarskóli
Leikskólar
» Deildarstjóri - Álfaberg
» Leikskólastjóri - Bjarkalundur
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Stekkjarás
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
» Yfirverkstjóri veitna
» Iðnaðarmaður - fráveita
Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
ۢ v-lu/lb b: f-=muߪ࣌vv|;=m -=m-uU-u:-u ;u
h-uѲ-u f-=m| v;l homu _ࡴ ࢼѲ -: v/hf- lĸ

Nánar á hafnarfjordur.is

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
6W~GHQWVSUyIHéDVDPVYDUDQGLPHQQWXQ
6WDéJyéDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
*RWWYDOGitVOHQVNX
+ IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
.XUWHLVLRJíMyQXVWXOXQG
1iNY PQLWUDXVWYLQQXEU|JéRJVWXQGYtVL
+UHLQWVDNDYRWWRUé
8PHUDéU éDIM|OEUH\WWYHUNHIQLVHPK IDMDIQWN|UOXP
VHPNRQXP/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJXP
RSLQEHUUDVWDUIVPDQQD8PVWDUIVNM|UUpWWLQGLRJVN\OGXU
JLOGDDé|éUXOH\WLO|JXPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQD
UtNLVLQVQU
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLODSUtOQN

HAFNARFJARÐARBÆR

29

VNLOHJWHUDéYLéNRPDQGLJHWLKDÀéVW|UIVHPI\UVW
6yWWHUXPVWDUÀéUDIU QWiZZZWROOXULVODXVVWRUI
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
UiéQLQJXOLJJXUI\ULU$WK\JOLHUYDNLQiDéXPVyNQLUJLOGDt
PiQXéLIUiíYtDéXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

1iQDULXSSOëVLQJDUXPVW|UÀQiLQQKHLPWXVYLéLYHLWD8QD'.ULVWMiQVGyWWLUGHLOGDUVWMyULDIJUHLéVOXGHLOGDUHéD
9DOJHUéXU6LJXUéDUGyWWLUGHLOGDUVWMyULíMyQXVWXYHUVHéD-yKDQQD/*XéEUDQGVGyWWLUtVtPD

585 5500
hafnarfjordur.is

Fræðslustjóri
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til að leiða fræðslustarf
fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækisins Sýnar til framtíðar. Fræðslustjóri heldur utan
um alla fræðslu innan fyrirtækisins og tryggir að fræðslan styðji við stefnu þess.
Í starfinu felst m.a. stefnumótun, greining fræðsluþarfa, skipulag námskeiða og
umsjón rafrænnar fræðslu. Fræðslustjóri heyrir undir mannauðsstjóra en vinnur
náið með stjórnendum fyrirtækisins og mannauðsteyminu.
Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði mannauðsmála eða kennaramenntun er æskileg.
• Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og drifkraftur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
• Metnaður og framsýni í fræðslumálum.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is
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Karlar jafnt sem konur er
hvött til að sækja um starﬁð.

AÐALFUNDUR

Leikskólinn Baugur í Kópavogi
óskar eftir leikskólastjóra

Barnaheill – Save the Children á Íslandi
halda aðalfund þriðjudaginn 10. apríl 2018
kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna að
Háaleitisbraut 13.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Leikskólinn Baugur tók til starfa árið 2007 og er staðsettur í Kórahverfi í Kópavogi þar sem stutt er í
fjölbreytt útivistarsvæði og náttúruperlur. Húsakynni og umhverfi leikskólans bjóða upp á spennandi
tækifæri til náms og starfa fyrir börn og starfsfólk. Baugur er átta deilda leikskóli og þar dvelja 148
börn á aldrinum eins til sex ára. Leikskólinn er í tveimur húsum á sömu lóð.
Í Baugi er starfað eftir hugmyndafræði Reggio Emilia. Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á
heimasíðu hans baugur@kopavogur.is
Ráðningartími og starfshlutafall
Menntunar- og hæfniskröfur
Ŀ

Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér
segir ef næg þátttaka næst:

Ráðið verður í starfið, sem er 100% frá 1. júní 2018.

Ŀ

Stjórn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Leikskólakennaramenntun skilyrði
Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði leikskólafræða, stjórnunar eða
sambærilegra greina skilyrði
Reynsla af starfi með börnum í leikskóla skilyrði
Reynsla af stjórnun og rekstri leikskóla skilyrði
Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
Gott vald á íslenskri tungu
Góð tölvukunnátta

Ráðningartími
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2018 eða eftir samkomulagi. Umsókn skal skilað með ferilskrá á vef
bæjarins www.kopavogur.is
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.
Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags stjórnenda leikskóla en starfslýsingarnar má finna á www.ki.is.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10.
apríl.
Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.
Í bílamálun 2. og 3.júní. Í bifreiðasmíði 4. og 5.júní. Í bifvélavirkjun 31.maí og 1. júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.
Í gull- og silfursmíði 28.maí og 1.júní. Í klæðskurði 28.maí.
Umsóknarfrestur er til 10. apríl.
Í skósmíði í maí. Umsóknarfrestur er til 10.apríl.
Í snyrtifræði í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í vélvirkjun í 21.- 23.sept. Umsóknarfrestur til 10. ágúst.
Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í ljósmyndun í 30.maí-1.júní. Umsóknarfrestur til 10.apríl.

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um
leið og þær liggja fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar, sigurlaugb@
kopavogur.is gsm:8615440 eða Maríanna Einarsdóttir, leikskólaráðgjafi, marianna@kopavogur.is.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyﬁrlit og burtfararskírteini með einkunnum eða
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2018.

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

Kostnaður próftaka s.s. efnis- og þátttökugjöld eru mismunandi eftir iðngreinum.

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

Umsóknareyðublöð - www.idan.is og á skrifstofunni.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Auglýsing um styrki Hagþenkis 2018
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna,
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki:
Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 15.000.000.- kr.
Starfsstyrkir vegna handritsgerðar fræðsluog heimildarmynda
Til úthlutunar eru 3.000.000.- kr.
Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn Hagþenkis
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.
Umsóknarfrestur til 16. apríl kl. 12.
Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur og rafræn
umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagsins:
www.hagthenkir.is
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti og
kennimark umsóknarinnar. Það gildir sem kvittun og
gefur færi á að lagfæra eða breyta umsókninni þar til
umsóknarfresti lýkur.
Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk.
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is

Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells
Mat á umhverfisáhrifum landmótunar
Opið hús verður haldið í Dalskóla, mánudaginn 26.
mars kl. 18.00-19.30, til að kynna mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar landmótunar fyrir
kirkjugarð í hlíðum Úlfarsfells. Kynntar verða
niðurstöður frummatsskýrslu og fer kynningin fram
í nýbyggingu Dalskóla (MÓI).
Fyrirkomulag fundarins verður þannig að stutt erindi
verður haldið um framkvæmdina og niðurstöður úr
frummatsskýrslu auk þess sem sýnd verða
veggspjöld sem lýsa framkvæmdinni og helstu
umhverfisáhrifum.
Fulltrúar frá Reykjavíkurborg ásamt sérfræðingum
frá VSÓ Ráðgjöf verða á staðnum til að svara
fyrirspurnum.

Ketilsflöt – Kalmansbraut
á Akranesi
Gatnagerð - gönguþverun
Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í gatnagerð á
Ketilsflöt og gerð gönguþverana á á Ketilsflöt og
Kalmansbraut á Akranesi.
Helstu stærðir:
Malbikun
Hellulagnir
Fráveitulagnir

3.100 m2
300 m
500 m

Verktími er til 4. september 2018.
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að
senda tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is,
þar sem fram kemur nafn bjóðanda ásamt netfangi,
nafni og símanúmer tengiliðs.
Tilboð verða opnuð í Ráðhúsi Akraneskaupstaðar,
Stillholti 16-18, 300 Akranes, fimmtudaginn 12. apríl 2018
kl. 11.00.
Sviðsstjóri Skipulags- og umhverfissviðs
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ÚTBOÐ
Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:
Útboð Vorsabær 2018
Verklok eru 15. september 2018.
Verkið felur í sér gerð á nýrri götu, Vorsabær þ.e. að
jarðvegskipta götustæði og fylla með burðarhæfu efni,
ásamt því að leggja fráveitu, vatnsveitu og aðrar veitulagnir.
Helstu magntölur eru:
t Gröftur
t Fleygun
t Neðra burðarlag
t Fráveitulagnir
t Vatnsveita
t Hitaveita

2.050 m³
100 m³
4.671 m³
901 m
396 m
1362 m

LYKLAFELL - VERKEFTIRLIT
Landsnet óskar eftir tilboðum í eftirlit með eftirfarandi framkvæmdum:
Verk 1: Lyklafellslína 1, vegslóði, jarðvinna og undirstöður (LY1 – 01)
Verk 2: Tengivirkið Lyklafell, byggingarvirki (LYK – 01)
Verk 3: Tengivirkið Lyklafell, hönnun, framleiðsla og uppsetning rafbúnaðar („Substation Lyklafell – High Voltage
Substation Equipment“) (LYK – 30)
Áætlað er að eftirlitsverkin hefjist:
- Verk 1 hefst 15.05.2018
- Verk 2 hefst 15.05.2018
- Verk 3 hefst 01.06.2018
Heimilt er að bjóða í einstaka verk. Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Delta e-sourcing frá og
með 28. mars næstkomandi, sjá nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14:00, 24. apríl 2018.
Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
mánudeginum 26. mars 2018. Þeir sem hyggjast gera tilboð
í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eﬂu Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið utbod.
sudurland@eﬂa.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn
11. apríl 2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Viðhald og endurbætur húsa, lóða, opinna svæða og gatna

Byggingarfulltrúinn í Hveragerði
F.h. Umhverﬁs og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntanlegum verðfyrirspurnum og tímavinnu vegna endurbóta, viðhaldsvinnu o.ﬂ. í fasteignum borgarinnar á eftirfarandi starfsviðum:

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
t'KÚMOPUBÓ¢SØUUBIÞTÓ4V§VS.KØEE
Forval – Alútboð nr. 14213
t¶3WBMMBSIÞT6QQTUFZQBPHGSÈHBOHVS
 VUBOIÞTTÚtboð nr. 14219
t(MFSTLJQUJWFHOBTLFNNEBWFSLBF§B

 WJ§IBMETÚtboð nr. 14217.
t)WFSm§NJUUWFTUVSIMVUJÁUCP§
 -BVHBSEBMVS - Útboð nr. 14222
t)WFSm§NJUUBVTUVSIMVUJÁUCP§o«SCS
Útboð nr. 14223
t'JTLJTMØ§D/âIWFSGBTUÚ§WFTUVS
Útboð nr. 14120
t#SFJ§IPMUTCSBVUWJ§/PS§VSGFMMo4UÓHBS
 Útboð nr. 14216
t'ZMLJSo&OEVSOâKVOB§BMWBMMBS KBS§WJOOBPH
 ULOJIÞTÚtboð nr. 14215.
t)ÈBMFJUJTTLØMJ)WBTTMFJUJ&OEVSHFS§MØ§BS
 +BS§WJOOBÚtboð nr. 14182.
t)ÈBMFJUJTTLØMJ)WBTTBMFJUJ&OEVSHFS§MØ§BS
 :mSCPS§TFGOJÚtboð nr. 14183.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

t Húsasmíði/Trésmíði

Almenn viðhaldsvinna og
nýsmíði utanhúss og innan

t Bílastæða/Gatnamálun

Merkingar á lóðum við
stofnanir borgarinnar

t Innréttingar/Hurðir

Sérsmíði innréttinga
og hurða

t Stíﬂulosun/Skólpdæling

Stíﬂulosun og hreinsun lagna

t Gluggar/Hurðir

Sérsmíði glugga og
svalahurða

t Þrif

Ýmiskonar þrif sameigna
í fasteignum o.ﬂ.

t Dúka/Teppalögn/Veggfóður

Gólfdúkalagnir, teppalögn
og viðgerðir

t Steypusögun/Múrbrot

Steypusögun, múrbrot
og kjarnaborun

t Múrverk/Steypuvinna

Almennar múrviðgerðir,
ﬂísalögn o.ﬂ.

t Niðurrif mannvirkja

Hús og önnur mannvirki

t Jarðvinna

t Pappa/Dúkalagnir á þök

Ýmsar viðgerðir og
endurnýjun á þakpappa

Ýmiskonar jarðvegsframkvæmdir

t Hellulagnir

t Pípulagnir/Snjóbræðsla

Almennt viðhald, endurbætur
og nýlagnir

Ýmsar hellulagnir og frágangur

t Gangstétta/Kantsteypa

t Raﬂagnir

Almennt viðhald, endurbætur
og nýlagnir

Ýmis steypuvinna við
umferðarmannvirki

t Garðyrkja/Landmótun

t Blikksmíði

Loftræsikerﬁ, rennur og
niðurföll, hreinsun loftstokka

Umhirða og endurbætur á
lóðum og opnum svæðum

t Malbiksviðgerðir

t Járnsmíði

Ýmiskonar sérsmíði
og viðgerðir

Holufyllingar og lagfæringar
vegna slits

t Stígagerð

t Málun

Ýmis málningarvinna

Viðgerðir og minni
nýlögn stíga

Einungis þeir verktakar koma til greina, sem eru í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld og opinber gjöld. Fyrir upphaf verka sem verktaki
annast fyrir Reykjavíkurborg mun hann verða kraﬁnn um staðfestingu á skuldastöðu við lífeyrissjóði og ríkissjóð.
Þeir verktakar sem áður hafa skilað umsókn, þurfa að endurnýja umsókn sína.
Frekari kröfur um skilyrði og nauðsynleg gögn koma fram á umsóknareyðublaði sem fást afhent í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14 1.hæð.
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu innkaupadeildar, www.reykjavik.is/utbod
Umsóknum skal skilað sem fyrst til þjónustuvers Reykjavíkurborgar Borgartúni 12-14, þó eigi síðar en 30. apríl 2018.
Heimilt er að senda útfyllta umsókn skannaða á netfangið utbod@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.
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ÚTBOÐ
Tilkynning um fyrirhuguð útboð
bandarískra yﬁrvalda – útboðsgögn
verða aðgengileg um 2. apríl 2018

Útboð nr. 20281

Þeistareykjavirkjun
Yﬁrborðsfrágangur
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í yﬁrborðsfrágang á
framkvæmdasvæði Þeistareykjavirkjunar í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum nr. 20281.
Í megindráttum felst verkið í að koma fyrir snjóbræðslulögnum og ganga frá yﬁrborði stöðvarhússlóðar og
skiljustöðvarsvæðis Þeistareykjavirkjunar með malbiki,
hellulögn og malaryﬁrborði. Í verkinu felst einnig jarðvinna og annað sem lýst er í útboðsgögnum nr. 20281.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fyllingar
Steinsteypa
Malbik
Hellulögn
Snjóbrædd svæði

6.000 m3
6.000 m3
62 m3
7.640 m2
960 m2
6.340 m2

Verkinu skal að fullu lokið 14. september 2018.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum
27. mars 2018.
Vettvangsskoðun verður miðvikudaginn 11. apríl 2018
klukkan 10.00 fyrir þá bjóðendur sem þess óska. Verkkaupi mun taka á móti bjóðendum á skrifstofu verkeftirlits á framkvæmdasvæði Þeistareykjavirkjunar.
Þátttöku skal tilkynna á netfangið innkaup@lv.is með að
minnsta kosti eins dags fyrirvara.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut
68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 24.
apríl 2018.
Tilboð verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

intellecta.is

Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og
Landhelgisgæslu Íslands vekja athygli á auglýsingu
bandarískra yﬁrvalda um fyrirhugað útboð á fastverðssamningi um hönnun og verkframkvæmd vegna
viðgerða og endurbóta á öryggisssvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli. Verkefnið felur í sér viðgerðir og
endurbætur á slitlagi og lýsingarkerﬁ. Vinna við slitlag
felur í sér viðhald og endurbætur á ﬂugvélastæðum
og akstursbrautum. Vinna við lýsingarkerﬁð felur
í sér að endurnýja lýsingu á akstursbrautum og
ﬂugvélastæðum.
Bandarísk yﬁrvöld fjármagna og bjóða út þessa
hönnun/framkvæmd og munu eingöngu semja við
íslensk og/eða bandarísk fyrirtæki. Þar sem framkvæmd þessi er alfarið fjármögnuð af bandarískum
yﬁrvöldum lýtur hún ekki íslenskum lögum og reglum
um opinber innkaup.
Verkefnin skulu skulu vera í samræmi við alþjóðlegar
reglugerðir um ﬂugvelli og kröfur Landhelgisgæslu
Íslands, Atlantshafsbandalagsins og Isavia. Verkefnin
verða unnin á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli.
Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu þurfa m.a. að
uppfylla öryggis- og trúnaðarkröfur varnarmálalaga,
reglugerð 959/2012 varðandi öryggisvottun og reglur
sem gilda um aðgang að öryggissvæðum Keﬂavíkurﬂugvallar, sbr. t.d. reglugerð nr. 750/2016 og aðrar þær
kröfur sem gerðar verða í útboðsgögnum.
Framkvæmdatími verkefnanna líkur u.þ.b. 800 dögum
eftir að samningur kemst á. Kostnaðaráætlun verkefnis
þessa er 11.500.000 Bandaríkjadalir. Kraﬁst er framkvæmdatryggingar í samræmi við FAR 52.228-15.
Aðeins fyrirtæki sem hafa skráð sig í gagnagrunn
bandarískra yﬁrvalda á www.sam.gov geta tekið þátt
í útboðsferlinu. Fyrirhugað er að birta útboðsgögnin
um 2. apríl næstkomandi á slóðinni www.neco.navy.
mil and www.fbo.gov og þar verða einnig birtar
breytingar á útboðsgögnum þar til lokafrestur til að
skila tilboðum rennur út.

AUGLÝSING UM
FORKYNNINGU
DEILISKIPULAGSTILLÖGU
Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með
tillögu á eftirfarandi deiliskipulagsáætlanir
í samræmi við 3.mgr. 40. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Urriðaholt, Austurhluti 1. áfangi.
Forkynning deiliskipulagstillögu.
Deiliskipulagið nær til 21,5 ha svæðis í
austurhluta Urriðaholts, þar sem gert er ráð
fyrir íbúðahverfi fyrir u.þ.b. 495 íbúðir í fjölbýli
(2-5 hæðir), rað-, par- og einbýlishúsum (1-2
hæðir). Íbúðirnar eru af mismunandi stærð og
geta hentað fyrir alla aldurshópa. Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir almenningsgarði
með íþróttaaðstöðu.
Forkynning stendur til 10. apríl 2018. Meðan
á forkynningu stendur er tillagan aðgengileg
á heimasíðu Garðabæjar, www.gardabaer.is og
á heimasíðu Urriðaholts, www.urridaholt.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á því að koma með ábendingar
sem verða teknar til umfjöllunar við endanlega
mótun tillögunnar. Skal þeim skilað skriflega
til skipulagstjóra Garðabæjar fyrir 10. apríl.
Almennur kynningarfundur verður haldinn
þriðjudaginn 3. apríl í Urriðaholtsskóla og hefst
hann klukkan 17:30. Á fundinum verður
tillagan kynnt, spurningum svarað og opnað
fyrir umræður.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Nánari upplýsingar varðandi fyrirhugað útboð og
birtingu útboðsgagna verða birtar á ensku á
slóðinni www.utbodsvefur.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi
Vatnsendahlíð 106

Aﬂakór 6
Breytt deiliskipulag
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við Aﬂakór
6. Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss komi parhús, byggingarmagn er aukið úr 350 m2 í 420 m2, heimilaðar verði
útbygging á efri hæð út fyrir byggingarreit 2,5m x 3,6m á norður og suður hlið og hámarkshæð verði 6,7 m miðað við
aðkomuhæð í stað 6,3 m. Bílastæðum fjölgar um eitt stæði og verða fjögur á lóðinni. Gert er ráð fyrir að að lóðinni
verði skipt í tvo hluta, skipting lóðarinnar miðast við miðjan byggingarreit. Að öðru leyti gilda sömu skilmálar.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriﬂega til
skipulags- og byggingardeildar Umhverﬁssviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is
eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 7. maí 2018.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Mjög notalegur og fallegur sumarbústaður sem stendur á glæsilegri
3.091 fm leigulóð í landi Vatnsenda í Skorradal. Lækur rennur eftir
lóðinni rétt við húsið. Bláberjaling er í lóðinni. Húsið er kinnt með
rafmagni. Húsið er timburhús sem stendur á timbur stöplum. Gert er
ráð fyrir kamínu. Gott svefnloft er yﬁr hluta hússins. Verð 15.5 millj.
Nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast.i í
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík
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VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

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

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

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

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

Garðar B. Sigurjónsson

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

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226

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

OPIN HÚS Í VIKUNNI
OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ
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Burknavellir 1A
221 Hafnarfjörður

Grófarsmári 28
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. MARS KL. 18:30 – 19:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin er skráð 91,6 fm. Rúmgóð svefnherbergi og falleg
stofa ásamt snyrtilegu eldshúsi. Einstaklega rólegt og fallegt hverfi með frábærum
gönguleiðum og stutt í helstu þjónustu. Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. MARS KL. 17:30 – 18:00
Glæsilegt, bjart og mjög vel skipulagt 239,9 fm. parhús á tveimur hæðum á þessum eftirsótta
og barnvæna stað í Smárahverfinu. Rúmgóður bílskúr með millilofti. Stór garður með
fallegum timburpalli og heitum potti. Gott útsýni er yfir Kópavoginn. Verð: 88,9 millj.
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Lindargata 37
101 Reykjavík

Orrahólar 7
111 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. MARS KL. 17:00 - 17:30
Snyrtileg íbúð með glæsilegu útsýni. Íbúðin er 68,8 fm. á 8. hæð og skiptist í anddyri, stofu,
2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og svalir. Sérbílastæði og sérgeymsla fylgja. Sameign
nýlega tekin í gegn. Lyfta er í húsinu. Verð: 32,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. MARS KL. 16:45 – 17:15
Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílastæði í lokaðri og
upphitaðri bílageymslu. Eignin er í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu í Reykjavík. Gólfsíðir
gluggar og gólfhiti í allri íbúðinni. Útgengt er út á svalir frá stofunni. Verð: 64 millj.
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Hjallavegur 46
104 Reykjavík.

Veghús 1
112 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. MARS KL. 17:00 – 17:30 Mikið endurnýjuð og vel skipulögð
115 fm. 4ra herb. sérhæð með bílskúr í fallegu þríbýlishúsi. Gróinn og skjólgóður garður er
umhverfis húsið. Íbúðin var mikið endurnýjuð 2017, m.a. var bílskúr einangraður og klæddur,
nýtt rafmagn og vatnslagnir. Möguleiki á að útbúa þar íbúð eða vinnuaðstöðu.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. MARS KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og björt 5 herbergja 166,40 fm. endaíbúð á tveimur efstu hæðum í mjög snyrtilegu
fjölbýlishúsi. Óskráð um 19. fm. geymsluloft yfir hluta íbúðarinnar. Frá stofu er útgengt út á
góðar suðvestur svalir með fallegu útsýni. Verð: 54,4 millj.
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Gallerí Laugarvatn
Mjög áhugavert tækifæri. Fallegt íbúðarhús, lítið gistiheimili, minjagripaog veitingasala á mjög góðum stað á Laugarvatni.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Garðsstaðir 31

Gallerí
G
allerí L
Laugarvatn
augarvatn

Endaraðhús á einni hæð.
Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 14.00 – 14.30 .
O PI Ð
H ÚS

Mjög áhugavert tækifæri. Fallegt íbúðarhús, lítið gistiheimili
og minjagripa- og veitingasala á mjög góðum stað á Laugarvatni.
Um er að ræða tvö vönduð timburhús með millibyggingu, byggð 2003. Lóðin er falleg þar sem náttúrulegur gróður mætir snyrtilegri grasﬂötinni.
Stærð 1.011 fm. Annað húsið er 182,1 fm og er skráð sem íbúðarhús. Í því er falleg og björt íbúð. Stofa, borðstofa og eldhús á neðri hæð. Stór eldhúsinnrétting með eyju. Upptekin loft. Útgengt á sólpall með heitum potti. Stórir útsýnisgluggar. Flísalagt þvottahús og útgangur úr því á verönd þar
sem er útisturta. Hringstigi upp á efri hæð (milliloft) Þar er hjónaherbergi og baðherbergi og opið rými sem getur nýst t.d. sem vinnurými. Í nyrðri
hluta hússins er sérinngangur. Þar eru þrjú gistiherbergi. Eitt 3ja manna. Eitt tveggja manna og eitt 2ja -3ja manna með sérverönd. Sameiginlegt
baðherbergi. Á gólfum neðri hæðar eru ﬂotuð gólf og hiti í gólﬁ.
Hitt húsið er 195,2 fm og er skráð sem verslun og verkstæði. Það skiptist í tvö 2ja manna gistiherbergi með sérinngangi. Sér baðherbergi fylgir
báðum herbergjunum. Í millibyggingu er móttaka, veitingaskáli og innan við hann er gallerí, eldhús, salerni, vinnustofa og geymsluloft sem bíður
upp á ýmsa möguleika. Gólfhiti á neðri hæð nema í millibyggingu. Flísar og parket á gólfum. Mjög góður sólpallur er sunnan við húsið framan við
millibygginguna.

Vel skipulagt 178,4 fm. endaraðhús á einni hæð með gluggum
í þrjár áttir og með innbyggðum 43,9 fm. tvöföldum bílskúr við
Garðsstaði. Mjög mikil lofthæð er í stofum eldhúsi og holi og innbyggð lýsing í loftum. Stór stofa með kamínu og útgengi á verönd.
Þrjú rúmgóð herbergi. Stórt baðherbergi með miklum innréttingum. Mjög góð aðkoma er að húsinu og stæði fyrir marga bíla á
hellulögðu upphituðu plani. Eignin er laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 74,9 millj. Staðsetning eignarinnar er mjög
góð. Stutt er í golfvöll, fallegar gönguleiðir og ﬂeira.
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Húsin eru alls 377 fm. Falleg og snyrtileg hús, vel viðhaldið og í góðu ástandi. Falleg
lóð og góð staðsetning. Áhugaverður rekstur með margvíslegum möguleikum.
Heimasíða: http://www.gallerilaugarvatn.is
p //
g
g
Upplýsingar um fasteignir og rekstur veitir Snorri Sigurﬁnnsson
löggiltur fasteignasali s. 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Kambasel 68 – OPIÐ HÚS
Vandað og mikið endurnýjað 250,2 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt risi. Á neðri hæð er innbyggður bílskúr, forstofa, snyrting, eldhús, stofur og stigahol. Á efri hæð er, hol, þvottaherbergi, fjögur herbergi og baðherbergi. Í risi er stórt opið rými
með þakgluggum. Lóðin er með stórri verönd sem er yﬁrbyggð
að hluta, heitum potti og garðgeymslu. Frábær staðsetning
innst í götu á rólegum stað. Innréttingar og tæki voru endurnýjuð 2006 - 2007. Verð 78,8 m.
Opið hús sunnudaginn 25. mars n.k. milli kl. 15.00 og 15.30
– VERIÐ VELKOMIN –
Eiríkur Svanur
Sigfússon
Lögg. fast.
Sími 862-3377

Helgi Jón
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
893-2233

727 m², EINBÝLISHÚS, 6 HERBERGI

Þórðargata 16, Borgarnesi
OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnud. 25. mars frá 15:00 til 16:00,
Til sýnis er mikið endurnýjað 180 fm raðhús á tveimur hæðum á góðum stað.
Húsið skiptist í bílskúr geymslu og þvottarhús á neðri hæð, en þrjú herbergi,
eldhús baðherbergi og stofu á efri hæð. Pallar og skjólgirðingar umhverﬁs
húsið báðu megin.

Straumur og er í eigu Hafnarfjarðarkaupstaðar.
Staðsetningin er rétt við álverið Alcan í Straumsvík.
Húsið er innan við þynningarsvæði álversins sem takmarkar notagildi eignarinnar, s.s.
ekki er hægt að vera með matvælaframreiðslu né hægt að gista í húsinu, nota það sem
heimili eða leigja út herbergi svo einhver dæmi séu tekin.
Heildareignin er alls 727 fm sem skiptist þannig:
Húsið er skráð sem einbýlishús á tveimur hæðum byggt 1927, stærð 133,2 fm (neðri hæð
70,5 fm, efri hæð 62,7 fm) en eins og áður segir þá má ekki búa í húsinu. Gólfefni eru að
mestu dúkur, húsið er almennt í góðu ástandi, bæði að utan og innan.
Listasmiðja byggð 1960, alls 146,5 fm. Vinnustofa listamanna byggð 1960, alls 201,3 fm og
listasmiðja byggð 1991, alls 246 fm. Húsin eru hituð upp með rafmagni.
Þess ber að geta lóðarleigusamningur er við Hafnarfjarðarbæ og gildir samningurinn til
25 ára frá 01.02.2018. Stærð lóðar er 3.000 fm.

Tilboð óskast
Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki
Svani Sigfússyni löggiltum fasteignasala í síma 862-3377 eða Helga Jóni
Harðarsyni sölustjóra í síma 893-2233 .

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarﬁrði // kt. 6212976279 // Vsk.nr: 56944 // Sími 520 2600 // as@as.is

Húsið var allt endurnýjað 2002 þá var að sögn eigenda skipt um neysluvatnslagnir og settur forhitari á heita vatnið, rafmagnið endurnýjað, allar
hurðir endurnýjaðar, skipt um öll gólfefni, sett ný eldhúsinnrétting og eldhúsið
stækkað. Hjónaherbergið stækkað og sameinað úr tveimur herbergjum, öll
loftaklæðning var endurnýjuð þá, allir veggir gipsklæddir og baðherbergið
endurnýjað. Nýlega búið að endurnýja þakjárn og pappa.
Þetta er í heild sinni fallegt og vel skipulagt raðhús á frábærum stað í Borgarnesi. Allir velkomnir á opna húsið.
Verð: 39,9 millj.

Síðumúla 27, S: 588-4477

Heiðar Friðjónsson
löggiltur fasteignasali
s: 693 3356
heidar@valholl.is
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FRAKKASTÍGUR 8 | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

OPIÐ HÚS
Á FRAKKASTÍG
LAU. 24. MARS KL. 13-14

SPENNANDI
NÝBYGGINGAR

Verð frá 40.900.000
Stærð frá 56.5 fermetrum
Stæði í bílageymslu fylgir hluta af íbúðum
2ja-3ja og 4ja herbergja
Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis
á þessum einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.

Opið hús

Mýrarland 10
Parhús

4 herb.

45.200.000

Opið hús

800 Selfoss
174,1 fm

Innbyggður bílskúr.

Tilbúið til innréttinga
Sigurður Fannar fasteignasali

897 5930

Framnesvegur 65
Íbúð

5 herb.

57.500.000

Opið hús

mán 26. mars kl 17:30 - 18:00

JAÐARLEITI 2-6 | 103 REYKJAVÍK

lau. 24. mars kl. 15:00 -15:30

107 Reykjavík
122,6 fm

SÖLUSÝNING Á SKRIFSTOFU Í SÍÐUMÚLA 23 MÁN KL.16.00

Rúmgóð íbúð í góðu húsi

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Böðvar lögfræðingur

660 4777

mán 26. mars kl 17:30 - 18:00

SÝNUM SAMDÆGURS
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI Í REYKJAVIK

AÐEINS 12 ÍBÚÐIR EFTIR
Miðtún 78
Rishæð

38.900.000

105 Reykjavík
3 herb.

72,9 fm

Svalir

Neðri hæð

Björt og falleg rishæð með mikilli lofthæð
Úlfar Þór fasteignasali

Miðtún 78

897 9030

44.900.000

105 Reykjavík
3 herb.

108,9 fm

Svalir/bílskúr fylgir

Falleg neðri hæð með tveimur rúmgóðum herb.
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Fallegar íbúðir í Jaðarleiti 2–6, á eftirsóttum og veðursælum
stað í 103 Reykjavík. Úr ﬂestum íbúðanna er fallegt útsýni þar
sem gluggar ná niður í gólf í björtum og rúmgóðum stofurýmum.
Hönnun er öll hin glæsilegasta og byggingarefni valið af kostgæfni
með íslenskar veðuraðstæður að leiðarljósi.
Nánari upplýsingar í síma 519 5500, á heimasíðu Fastborg.is
og á skrifstofutíma í Síðumúla 23.

Smáauglýsingar
36 SMÁAUGLÝSINGAR

512 5800
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Varahlutir

Bílar
Farartæki
HÖRKUGÓÐIR HIACE 4X4,
Nýinnfluttir, eknir 95 þús, ryðvarðir,
hleri að aftan. Verðhugm. 2.280 og
2.380 þús. + vsk, engin skipti. jb@
isfar.is /S. 897 3015.

Vinnuvélar
TECHKING VINNUVÉLADEKK

RENAULT MASTER DCI125 L2H2
01/2015, ekinn 57 Þ.km, dísel, 6
gírar. TILBOÐSVERÐ 2.399.000 kr. +
vsk. Raðnr. 257307 á BILO.is
SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru
með power stýri, 100% driflæsingu.
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

FORD MONDEO TITANIUM 06/2012,
ekinn 72 Þ.km, dísel, sjálfskiptur.
PÁSKAVERÐ 1.790.000 kr. Raðnr.
287530 á BILO.is
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Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Bílar til sölu
Hjólbarðar

VW GOLF COMFORTLINE 4MOTION
07/2015, ekinn 74 Þ.km, dísel, 6
gírar. PÁSKAVERÐ AÐEINS 1.990.000
kr. Raðnr. 257174 á BILO.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Árg. 2015 ek, 42þ. km. | sjálfskiptur, vél 3.6 L bensin
100% læsingar | Dana hásingar | leðurinnrétting og m. ﬂ.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

VERÐ 7.950.000
Lítið keyrður Kia Sportage árg. 2011,
ekinn 94 þ.km. Vel með farinn, í
reglul. viðhaldi hjá Öskju og ennþá
í ábyrgð. Sjálfskiptur, diesel vél og á
nýjum vetrardekkjum. Verð: 2.390
þús. Uppl. í s. 896-0747.

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.
Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Nánar á bilak.is
Bílasala Akureyrar ehf
S. 461-2533
sala@bilak.is

VOLVO Xc90 disel 7 manna. Árgerð 2015,
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 8.190.000. Rnr.222748.

CHEVROLET Cruze disel. Árgerð 2014,
ekinn 61 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 1.790.000. Rnr.222201.

VW Polo trend. Árgerð 2016, ekinn 26
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000.
Rnr.110882.

VW Golf gte premium. Árgerð 2015,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.390.000. Rnr.241955.

VW Caddy maxi window van 7 manna
4 motion . Árgerð 2016, ekinn 32 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. Rnr.241006.

TOYOTA Yaris. Árgerð 2017, ekinn 11
Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.110921.

TOYOTA Land cruiser 150 vx 33”. Árgerð
2015, ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6
gírar. Verð 9.250.000. Rnr.110910.

TOYOTA Aygo x- play. Árgerð 2017,
ekinn 17 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.390.000. Rnr.110822.
(einnig til sjálfsk 2017)

RENAULT Talisman. Árgerð 2017, ekinn
19 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 3.190.000. Rnr.110586.

RENAULT Megane limited. Árgerð 2014,
ekinn 65 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 1.690.000. Rnr.110596.

Opið
mán.-fös. 10-18,
lau. 12-15

RENAULT Clio zen dísel. Árgerð 2017,
ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 2.350.000. Rnr.242005.

RENAULT Clio dynamic. Árgerð 2014,
ekinn 54 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.490.000. Rnr.118723.

Allt að
lán í boði

NISSAN Juke. Árgerð 2015, ekinn 49
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.110490.

90%

AUDI Q7 dísel 7 manna. Árgerð 2015,
ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 8.950.000. Rnr.110408.

Mikið úrval bíla
á staðnum
Allir verðﬂokkar !

