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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Mosfellsbær leitar að
öflugum einstaklingum til starfa í

LÁGAFELLS- og VARMÁRSKÓLA
Laus störf í Varmárskóla

Laus störf í Lágafellsskóla

Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild
og Brúarlandi. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem
eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í
náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af
góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ
er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar.
Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.

skólaárið 2018-2019

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

• Sérkennara á unglingastig – Þekking eða diplóma í
sérkennslufræðum

• Kennara á unglingastig – kennslugreinar eru meðal annara:
íslenska, stærðfræði, enska, náttúrufræði, heimilisfræði

• Nýbúakennara – menntun og/eða reynsla í íslensku
•
•
•
•

sem annað tungumál

Umsjónarkennara á yngsta og miðstig
Umsjónarkennara í Brúarlandi – nýr Helgafellsskóli
Verkgreinakennara í Brúarlandi
Leiðtoga í upplýsingatækni og þróun nýrra kennsluhátta

Einnig verður ráðið í eftirtalin störf:

skólaárið 2018-2019

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

•
•
•
•
•

Umsjónarkennsla á yngsta stig (í 80% tímabundna stöðu)
Umsjónarkennslu á miðstig, (í 80-100% framtíðarstöðu)
Dönskukennslu á unglingastig (í 50% framtíðarstöðu)
Tónmenntakennslu (í 100% framtíðarstöðu)
Smíðakennslu (í 100% framtíðarstöðu)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og www.lagafellsskoli.is.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
525 9200 og 896 8230. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is.

• Aðstoðarforstöðumann frístundasels
• Þroskaþjálfa í unglingadeild (í 80-100% starf)
• Atferlisfræðing eða aðila með reynslu/þekkingu í atferlismótun
•
•
•

(í 70-100% starf)
Skólaliða í fullt starf í eldri deild (aðstoð og gangavarsla)
Stuðningsfulltrúa (í 70-100% starf)
Frístundaleiðbeinendur (í 30-50% starf)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og á www.varmarskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur um stöðurnar
er til 15. apríl 2018. Frekari upplýsingar veita skólastjórar skólanna.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila skulu sendar rafrænt að ofangreind netföng. Við hvetjum fólk af
báðum kynjum til að sækja um starfið.

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýra í síma 525 0700
og 899 8465 eða Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri unglingastigs í síma
863 3297. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið thoranna@varmarskoli.is
eða thorhildur@varmarskoli.is.

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

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is
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EAK óskar eftir
Vantar
starfsmann á verkstæði
meiraprófsbílstjórum

Rafvirkjar á starfsstöð
okkar í Reykjanesbæ
Starfssvið
Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, nýlagnir,
tengingar og uppsetningu búnaðar
Hæfniskröfur
• Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum til að vinna
í frábærum hópi rafiðnaðarmanna þar sem mikil tækifæri
eru til að þróast í starfi
• Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð,
samskiptahæfni, þjónustulund og brennandi áhuga
á tæknimálum
• Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir
sé þess óskað
• Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið verður tillit til
þess ef viðkomandi er að ljúka sveinsprófi

EAK óskarVantar
eftir meiraprófsbílstjórum
starfsmann í fast starf
til starfa
til viðhalds
hjá fyrirtækinu
í sumar.
eldsneytisafgreiðslutækja
Starfið felst í afgreiðslu ááflugvélaeldsneyti.
Keflavíkurflugvelli.
Unnið
er á vöktum 5-5-4
Vantar
starfsmann
á
verkstæði
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Hæfniskröfur.
Meirapróf
kostur
en ekki
Vantar
starfsmann
í fast
starfskilyrði.
til viðhalds
• Hreint
Meirapróf
sakavottorð
er skilyrði.
og íslenskukunnátta
er skilyrði.
eldsneytisafgreiðslutækja
á Keflavíkurflugvelli.
• Hreint
Viðkomandi
sakavottorð
þarf aðerhafa
skilyrði.
reynslu af viðgerðum
• Stundvísi.
verkstæðisvinnu.
Fjölbreytt
starf viðog
eftirlit
og viðgerðir á bílum og búnaði.
• ÆskilegtMeirapróf
að viðkomandi
kostursé
enreyklaus.
ekki skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Helgi
í helgi@eak.is
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta
er skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Melkorka
Sigurðardóttir
Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af viðgerðum
í netfang:
melkorka@eak.is
og verkstæðisvinnu.
EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaeldsUpplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli en þar starfa á vegum fyrirtækisins 50 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir
mannauðsstjóri í síma 422 5200
Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2018

VEG- OG GATNAHÖNNUN

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

Stofnun

Starfsmaður í eldhúsi
Yfirmatráður
Deildarstjóri á Næringarstofu
Starfmaður á næturvaktir
Forstöðum.Rannsóknaseturs
Skrifstofum. á lager á skurðst.
Læknanemi, sumarstarf
Rannsóknarm. í efnagreiningart.
Hjúkrunarfr., hjúkrunarnemi
Heilbrigðisstarfsmaður
Sérfræðilæknir í augnskurðlækn.
Ass. Professor in Crop Science
Lektor í jarðrækt
Hjúkrunarfr., slysa- og bráðam.
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðingur
Lektor í hjúkrunarfræði
Umsjónam. Fasteigna/búnaðar
Lektor í geislafræði
Sjúkraliði
Sálfræðingur
Forstöðum. Ranns.- og tölfræði.
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður á sviði leyfismála
Framhaldsskólakennarar
Verkefnastjóri hugbúnaðarþr.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
LSH Skrifstofa skurðlækningasviðs
Reykjavík
LSH Símaver
Reykjavík
Háskóli Íslands
Austurland
LSH Skurðstofur
Reykjavík
HH Göngudeild sóttvarna
Reykjavík
Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur
Reykjavík
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Reykjavík
LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideReykjavík
LSH Augnlækningar
Reykjavík
Agrigultural University of Iceland
Hvanneyri
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hvanneyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
HSA - heilsugæsluhjúkrun
Austurland
Vinnumálastofnun
Skagaströnd
HÍ - Heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
HÍ - Heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
LSH Göngudeild mæðraverndar
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Akranes
Ferðamálastofa
Reykjavík
Landspítali, meðferðargeðdeild
Reykjavík
Ferðamálastofa
Akureyri
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Akureyri
Alþingi
Reykjavík

Þarftu að ráða
starfsmann?

Staður

Nr. á vef

Menntunar- og hæfniskröfur:

201803/679
201803/678
201803/677
201803/676
201803/675
201803/674
201803/673
201803/672
201803/671
201803/670
201803/669
201803/668
201803/667
201803/666
201803/665
201803/664
201803/663
201803/662
201803/661
201803/660
201803/659
201803/658
201803/657
201803/656
201803/655
201803/654
201803/653
201803/652
201803/651

– Lágmark B.Sc. gráða í verk- eða tæknifræði
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góð samskiptafærni og jákvætt hugarfar
– Áhugi á að þróast í starfi í samhentum hópi fólks

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

Hnit verkfræðistofa óskar eftir starfsmanni á
samgöngusvið. Starfið felst í hönnun vega, gatna,
stíga og veitukerfa, ásamt áætlanagerð og gerð
útboðsgagna.

• Sími 519 6770

www.radum.is • radum@radum.is

Öll vinna Hnits er samkvæmt vottuðu gæðakerfi.
Umsóknir óskast sendar á kristinn@hnit.is. Farið verður
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

http://www.hnit.is

Deildarstjórar
Deildarstjórar
Tjarnarskógur
Tjarnarskógurauglýsir
auglýsirlausar
lausartiltilumsóknar
umsóknar100%
100%stöður
stöður
deildarstjóra
deildarstjórafrá
fráog
ogmeð
meðmaí
maí2018
2018og
ogjafnframt
jafnframtstöðu
stöðudeildardeildarstjóra
stjóratiltilafleysingar
afleysingarí íeitt
eittárárfrá
fráágúst
ágúst2018.
2018.
MenntunarMenntunar-og
oghæfniskröfur
hæfniskröfureru:
eru:
••Leikskólakennaramenntun
Leikskólakennaramenntun
••Færni
Færnií ímannlegum
mannlegumsamskiptum
samskiptum
••Frumkvæði
Frumkvæðií ístarfi
starfi
••Jákvæðni
Jákvæðniog
ogáhugasemi
áhugasemi
••Hæfni
Hæfniog
ogreynsla
reynslaafafverkstjórn
verkstjórneða
eðastjórnun
stjórnunalmennt
almennt
••Sjálfstæð
Sjálfstæðog
ogöguð
öguðvinnubrögð
vinnubrögð
••Snyrtimennska
Snyrtimennskaog
ogstundvísi
stundvísi
Leikskólinn
LeikskólinnTjarnarskógur
Tjarnarskógurerer99deilda
deildaleikskóli
leikskólimeð
með189
189börn
börn
áátveimur
tveimurstarfsstöðum.
starfsstöðum.Tjarnarskógur
Tjarnarskógurhorfir
horfirtiltilfjölgreindarfjölgreindarkenningar
kenningarHowards
HowardsGardners
Gardnersí ístarfsaðferðum
starfsaðferðumsínum
sínumog
og
einkunnarorð
einkunnarorðskólans
skólanseru:
eru:gleði,
gleði,virðing,
virðing,samvinna
samvinnaog
ogfagfagmennska
mennska
Nánari
Nánariupplýsingar
upplýsingarum
umTjarnarskóg
Tjarnarskógeru
eruááveffanginu;
veffanginu;
http://tjarnarskogur.leikskolinn.is/
http://tjarnarskogur.leikskolinn.is/
Við
Viðhvetjum
hvetjumkarla
karlajafnt
jafntsem
semkonur
konurtiltilað
aðsækja
sækjaum.
um.
Umsóknarfrestur
Umsóknarfresturerertiltil13.
13.apríl.
apríl.
Nánari
Nánariupplýsingar
upplýsingarveitir
veitirSigríður
SigríðurHerdís,
Herdís,skólastjóri,
skólastjóri,í ísíma
síma
470-0660
eða
á
netfanginu
sigridurp@egilsstadir.is.
470-0660 eða á netfanginu sigridurp@egilsstadir.is.
Umsóknum
Umsóknummeð
meðferilskrá
ferilskráskal
skalskilað
skilaðááofangreint
ofangreintnetfang.
netfang.

Skrifstofustarf

SUMMER JOBS

Hjúkrunarheimilið Skjól leitar að þjónustuliprum og jákvæðum starfsmanni í
móttöku og almenn skrifstofustörf. Jafnframt hefur viðkomandi umsjón með ýmsum
starfsþáttum á sviði tölvuvinnslu og skráningar. Um framtíðarstarf er að ræða.

Need a job this summer?
We are looking for people to work
at cleaning. Daytime work.
Must speak english and/or icelandic.

Starfshlutfall 100%
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 8. apríl nk.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvufærni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð samskiptahæfni
• Áreiðanleiki og sveigjanleiki

If you are interested, please apply
via email: stm@ath-thrif.is
PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir forstöðu
maður hjúkrunar, Sími 522 5600 .
Umsóknir berist rafrænt á mannauðs
stjóra, edda@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík
Sími 522 5600

Hópstjóri í
Samningastjórnun
Laust er til umsóknar starf hópstjóra í
Samningastjórnun. Samningastjórnun er hópur innan Högunar á
upplýsingatæknisviði. Þetta er tækifæri fyrir einstakling sem hefur
áhuga á fjárhagslegum rekstri í upplýsingatækni og býr yfir þekkingu
og skilningi á tæknilegu rekstrarumhverfi. Viðkomandi starfar náið með
framkvæmdastjóra og forstöðumönnum upplýsingatæknisviðs.

Helstu verkefni

Hæfni og menntun

Nánari upplýsingar

» Samskipti við birgja vegna
innkaupa og þjónustusamninga

» Mikil reynsla af samningagerð
og birgjasamskiptum

» Kostnaðareftirlit og
áætlanagerð

» Mikil greiningarhæfni og
þekking á bókhaldi

» Greining hagræðingartækifæra

» Þekking á regluverki í kringum
fjármálastofnanir er kostur

Nánari upplýsingar veita
Arinbjörn Ólafsson, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs, í
síma 410 7001 eða arinbjorn.
olafsson@landsbankinn.is
og Berglind Ingvarsdóttir
mannauðsráðgjafi í síma 410
7914 eða berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is.

» Vöktun samninga og umsýsla
með leyfismál
» Innri útdeiling á UT kostnaði
» Skýrslugerð til stjórnenda

» Skipulagshæfni, frumkvæði
og fagmennska í starfi
» Háskólamenntun sem nýtist
í starfi

Umsókn merkt „Samningastjórnun“ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018.
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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.
Æskilegur vinnutími 8-16 virka daga.
Hef meðmælendur, ferilskrá v. send.
Vinsamlegast hafið samband í hbara@isl.isl / 8217304.

Ríksendurskoðun
Óskar eftir hæfum einstaklingi til að sinna
ræstingu og umsjón fasteignar í fullu starfi.

> Viðskiptastjóri í stórflutningadeild

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018.

ENNEMM / SÍA / NM87465

Stórflutningadeild sér um umboðsþjónustu fyrir skip sem koma til Íslands. Viðskiptastjóri sér
um samskipti og þjónustu við viðskiptavini Samskipa í umboðsþjónustu með áherslu á
skemmtiferðaskip.
Starfssvið
• Þjónusta við skemmtiferðaskip
• Uppgjör vegna skipa og eftirfylgni
með þeim
• Tilboðs- og samningagerð
• Samskipti við erlendar útgerðir,
þ.m.t útgerðir skemmtiferðaskipa
• Samskipti við hafnir og yfirvöld

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun á háskólastigi æskileg
• Haldgóð reynsla af sölumennsku
og/eða þjónustustarfi
• Gott vald á íslensku og ensku í
ræðu og riti
• Talnagleggni og góð
tölvukunnátta

Sjá nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Æskilegir eiginleikar
• Afburða samskiptahæfileikar
og jákvætt viðmót
• Metnaður, seigla og framsýni
til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Lausnamiðuð hugsun og
sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.
Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir rekstrarstjóri skiparekstrar,
Blængur Blængsson, blaengur.blaengsson@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutningaog flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði,
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Sveitarfélagið Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær yfir Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. Það
er framsækið sveitarfélag í örum vexti þar sem búa rúmlega 1000 íbúar. Þrír þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, þ.e. Laugarás,
Laugarvatn og Reykholt. Leikskólinn Álfaborg er í Reykholti, sem er í 100 km fjarlægð frá Reykjavík.

Skólastjóri leikskólans Álfaborgar
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf leikskólastjóra Álfaborgar, Reykholti, laust til umsóknar. Álfaborg er tveggja
deilda leikskóli með um 37 börn og 14 starfsmenn í mismunandi starfshlutföllum. Í Álfaborg er metnaðarfullt skólastarf, góð
samvinna starfsfólks, barna, foreldra og annarra samstarfsaðila skólans. Í farvegi er bygging nýs þriggja deilda leikskóla í
Reykholti, fyrir allt að 60 börn, sem gert er ráð fyrir að verði tekinn í notkun 2019. Skólastjóri mun verða virkur þátttakandi í
því verkefni að standsetja og hefja starfsemi í nýju skólahúsnæði.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Ábyrgð á daglegri starfssemi
og rekstri
• Veita skólanum faglega forystu á sviði
kennslu og skólaþróunar
• Stuðla að markvissri samfellu
og tengslum milli skólastiga
• Stuðla að öflugu samstarfi heimila
og skóla, sem og milli allra skólanna
í sveitarfélaginu

• Leikskólakennaramenntun
• Stjórnunarreynsla
• Æskilegt er að viðkomandi hafi
framhaldsmenntun á sviði stjórnunar
eða skólaþróunar
• Mikilvægt er að umsækjandi hafi góða
stjórnunar- og samskiptahæfileika og
áhuga á skólaþróun

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.
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Vík í Mýrdal
Vaxandi bær í fallegu umhverfi
Mýrdalshreppur er vaxandi um 640 manna sveitarfélag.
Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem leik-, grunn-, og
tónskóli, heilsugæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili og
frábær aðstaða til allrar almennrar íþróttaiðkunar o.fl..
Náttúrufegurð er rómuð í Vík og nágrenni og samgöngur
greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í
sveitarfélaginu og fjölbreyttir möguleikar á því sviði fyrir
fólk með ferskar hugmyndir.
Það er margt að gerast í Vík þessi síðustu misseri. Íbúum
fjölgaði um tæp 13% á síðasta ári og um 32% á síðustu
þremur árum, en því miður dugar það ekki til að anna þörf
okkar hér fyrir starfsfólk. Her er nú verið að byggja um
40 íbúðir, verið er að byggja nýtt 80 herbergja hótel og
annað af svipaðri stærð fer af stað í vor og margt fleira er
í burðarliðunum. Vík er því áhugaverður staður fyrir öflugt
og dugmikið fólk.

Laus störf í sveitarfélaginu
Lausar eru til umsóknar þessar stöður:
Við leikskólann Mánasel
• Leikskólakennara og
• Þroskaþjálfa
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingum í þessi störf. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Bergný Ösp Sigurðardóttir
leikskólastjóri í síma 487-1241 eða 867-0525. Umsóknir
má senda á netfangið berglind@vik.is, heimilisfangið
Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík.
Við Víkurskóla
• Grunnskólakennara á yngsta stigi
• Íþróttakennara til afleysingar í eitt ár
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem búa
yfir frumkvæði og góðri fagþekkingu á skólastarfi og
skólaþróun í þessi störf. Æskilegt er að kennari hafi reynslu af kennslu á yngsta stigi.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólastjóri í síma 487-1242 eða 865-2258. Umsóknir má senda á
netfangið thorkell@vik.is heimilisfangið Mýrdalshreppur
Austurvegi 17 870 Vík.
Á skrifstofu Mýrdalshrepps
• Skipulags- og byggingarfulltrúa
Leitað er að metnaðarfullum og hæfileikaríkum einstaklingi til að sinna þessu starfi á miklum uppgangstímum í
sveitarfélaginu. Skilyrði er að umsækjendur hafi réttindi til
að starfa sem byggingafulltrúar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafi störf sem fyrst.

Sérfræðingur í reikningshaldi
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.
Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið.
Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og
virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Gildi ríkisskattstjóra
eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í tilraunaverkefni á
vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

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

Nánari 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.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri
í síma 487-1210 eða 898-3340. Umsóknir má senda á netfangið sveitarstjori@vik.is heimilisfangið Mýrdalshreppur
Austurvegi 17 870 Vík.

442 1000

rsk@rsk.is

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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S4S LEITAR AÐ

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI
ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI
TIL AÐ VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ
FLOTTU FYRIRTÆKI.

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI Í FULLT STARF
Í TOPPSKÓINN OUTLET
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Sala
• Þjónusta við viðskiptavini
• Daglegur rekstur og aðstoð
við verslunarstjóra

• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi
er æskileg en ekki nauðsynleg.
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hjúkrunarheimilið Fellsendi
auglýsir lausar stöður
hjúkrunarfræðinga
Um er að ræða stjórnunarstöðu og almenna stöðu
hjúkrunarfræðings. Starfstími er að mest dagvinnu
en einnig vinna um einstakar helgar og bakvaktir.
Nánari upplýsingar gefur, Jóna Helga Magnúsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar og reksturs í síma
863 5090 eða jona@fellsendi.is.
Hjúkrunaheimilið Fellsendi | Fellsenda 371 Búðardal

Umsóknir berist fyrir 30. mars á toppmark@s4s.is

S4S hefur verið ì topp 5 yfir
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Náms- og starfsráðgjafi
Flataskóli
• Kennsluráðgjafi í tölvu- og
upplýsingatækni
• Umsjónarmaður frístundaheimilis
Garðaskóli
• Enskukennari
• Grunnskólakennari
• Íslenskukennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Náttúrufræðikennari
• Sérfræðingur í nemendavernd
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Húnavatnshreppur

Ráðgjafi
framtíðaruppbygging á Þrístöpum
Húnavatnshreppur auglýsir eftir ráðgjafa, eða ráðgjafa
fyrirtæki til að vera ráðgefandi fyrir sveitarfélagið með
framtíðaruppbyggingu á Þrístöpum sem ferðamannastað
og gestastofu Agnesarstofu í huga.
Húnavatnshreppur áformar að gera tímabundinn samning
við hæfan umsækjanda um verkefnið. Nauðsynlegt er að
þátttakandi hafi reynslu af ráðgjafastörfum vegna
ferðamannastaða.

Vestast í Vatnsdalshólum og norðan þjóðvegarins eru
nokkrir einstakir smáhólar og á einum stað þrír sam
liggjandi, Þrístapar. Þar fór fram síðasta aftaka á Íslandi,
þann 12. janúar 1830, er hálshöggvin voru Friðrik Sigurðsson
og Agnes Magnúsdóttir vegna morðs á Natani Ketilssyni og
Pétri Jónssyni að Illugastöðum í VHún. Kvikmynd er í
undirbúningi í Hollywood, eftir bókinni Náðarstund eftir
Hannah Kent sem fjallar um síðustu æviár Agnesar.

Starfsvið

Hæfniskröfur

• Greining og þróun á tækifærum á skilgreindu
svæði og gestastofu
• Gerð stefnumótunar fyrir verkefnið
• Greining á rekstrarmódeli verkefnis
• Greining á tímaáætlun og mílusteinum verkefnis
• Samskipti við hagsmunaaðila

•
•
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar:
Einar K. Jónsson sveitarstjóri í síma 452 4661 eða
einar@hunavatnshreppur.is

Bæjarból
• Deildarstjóri
Holtakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Hæðarból
• Verkefnastjóri yfir hreyfingu

Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af ferðaþjónustu - skilyrði
Þekking og reynsla af svipuðu verkefni
Góðir skipulagshæfileikar
Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Góð hæfni í ræðu og riti.

Hér er um að ræða einstakt tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu
á einu stærsta ferðaþjónustuverkefni á Norðvesturlandi.
Frestur til að skila inn umsóknum er til föstudagsins 13. apríl n.k.
Umsóknum skal skilað inn til Húnavatnshrepps, Húnavöllum,
541 Blöndós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is.

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari
• Sérkennari

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk
Miðskógar – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður – í 60% starfshlutfall
• Starfsmaður í sumarafleysingar
Ægisgrund – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður í sumarafleysingar
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Húnavatnshreppur
GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

hunavatnshreppur.is

Lausar stöður í Langholtsskóla
skólaárið 2018-2019
• Umsjónarkennari á yngsta stigi.
• Umsjónarkennari á miðstigi.
• Umsjónarkennari á unglingastigi – teymiskennsla í smiðju
(samþætting íslensku/samfélagsfræði/náttúrufræði/
upplýsingatækni).
• Heimilisfræðikennari. Afleysing í eitt ár.
• Kennari í sérdeild fyrir börn með einhverfu.
Afleysing frá 1. ágúst 2018 til 31. janúar 2019.
Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggssyni
skólastjóra í síma 553 3188 og á
hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Verkefnisstjóri
á sviði rannsókna
og alþjóðamála
Laus er til umsóknar 80% staða við LbhÍ sem samanstendur af aðstoð við
styrkjaumsóknir vegna rannsókna og hlutverki alþjóðafulltrúa.
Í starfinu felst aðstoð við gerð styrkjaumsókna starfsmanna LbhÍ í innlenda og erlenda
samkeppnissjóði, hafa yfirlit yfir þau rannsóknar- og samstarfsverkefni sem eru í gangi
við skólann og hafa umsjón með framtali akademískra starfa og afkastahvetjandi þátta
starfsmanna. Mikilvægt er að verkefnisstjórinn vinni í nánu samstarfi við aðrar rannsóknarstofnanir og háskóla. Jafnframt mun verkefnisstjórinn aðstoða nemendur og starfsmenn
sem vilja komast í skiptinám eða starfsmannaskipti við erlenda skóla og annast fyrirspurnir
og móttöku erlendra nemenda, kennara og annarra gesta. Verkefnisstjórinn mun einnig sjá
um samskipti og skýrsluhald vegna Nova, Nordplus og Eramus verkefna.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
Framúrskarandi samstarfshæfni og lipurð í samskiptum er algjört skilyrði
Framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði sem tengist starfssemi skólans

Staðarhaldari óskast!
Laghent par, samrýnd hjón eða jafnvel listhneigð barna
fjölskylda óskast til að sjá um veglega jörð í Hvalfirði.

Víðtæk reynsla af gerð styrkumsókna í samkeppnissjóði
Reynsla af erlendu rannsóknarsamstarfi
Framúrskarandi tungumálakunnátta og þjónustulund
Góð þekking á Rannís og styrkjakerfi evrópusambandsins er kostur

Búseta á jörðinni er skilyrði og fylgir því stöðunni fullbúið
og vandað húsnæði (150 fm, 4 svefnherbergi með
öllum búnaði og húsgögnum).

Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og eigi síðar en 1. ágúst 2018.

Starfið er mjög fjölbreytt og nauðsynlegt að viðkomandi
geti séð um einfaldar viðgerðir og viðhald, sé með gott
frumkvæði fyrir áframhaldandi uppbyggingu og ræktun
á svæðinu. Áhugi á landnámshænum, skógrækt, listum,
sjóstangaveiði, náttúru og sjósundi mikill kostur

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband við Örnu Garðarsdóttur,
mannauðsstjóra í síma 433 5000 eða með tölvupósti (arnag@lbhi.is)

Á jörðinni er listagallerí sem opið verður gestum þrjá
daga í viku og móttaka gesta svo og þrif á húsakynnum
staðarins er hluti starfsins.
Áhugasamir hafi samband við begga@wow.is

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 9. APRÍL 2018.
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Arna Garðarsdóttir Ásgarði –
311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is. Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn
sinni ferilsskrá og kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar um samskiptahæfni
umsækjanda og reynslu af vinnslu styrkumsókna.
Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing
getur gilt í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

www.uw.is

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit
auglýsir eftirfarandi stöður
lausar til umsóknar:
Stöðu leikskólakennara
Stöðu íþróttakennara
Stöðu námsráðgjafa (20% starf)
Við leitum að kennurum sem:
Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
Hafa lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa
yfir frumkvæði
Hafa metnað til að takast á við ný og
spennandi verkefni
Vilja taka þátt í teymisvinnu
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli
með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum.
Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti
innan skólans. Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð
starfsmanna á verkefnum skólans.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2018
Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2018
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri
í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is

Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra á sviði
sjávarbyggðafræða. Við Háskólasetrið er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á meistarastigi í
haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine Management), með um 40-50 virka meistaranema
ár hvert, og nú bætist við samsvarandi námsleið í sjávarbyggðafræði (Coastal Communities and
Regional Development). Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og
rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri
til að sýna frumkvæði með það að markmiði að
skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir
alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur
kennslu, viðheldur tengslum við samstarfsaðila
námsins og forleiðbeinir nemendum í meistaraprófsritgerðum. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða og vilja til að
veita frábæra þjónustu. Starfið krefst sérlega
mikillar samstarfshæfni enda eiga námsleiðirnar
tvær að ganga í takt. Fagstjórinn þarf að fylgjast
vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í náinni samvinnu við leiðbeinendur og þarf til þess að hafa
góða faglega yfirsýn sem og þekkingu á helstu
rannsóknaraðferðum í mannvistarlandfræði, félagsvísindum og/eða hagfræði. Æskilegt er að fagstjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á
meistarastigi. Til greina kemur að fagstjórinn taki
að sér einhverja kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á
viðeigandi sviði
• Meistarapróf eða doktorspróf
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu
lokaritgerða æskileg
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku
æskileg
Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel
viðkomandi uppfyllir þarfir Háskólaseturs með hliðsjón
af því að námsleiðirnar tvær þróist á svipaðan hátt.
Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi á
haustmisseri 2018. Upplýsingar veitir Peter Weiss,
forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is.
Umsóknir með ritaskrá, skrá yfir kennslureynslu og
önnur akademisk störf, ef við á, sendist í tölvupósti á
weiss@uw.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16.04.2018.
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Verkstjóri og vélamaður
á Höfn í Hornafirði
Störf verkstjóra og vélamanns við þjónustustöðina á Höfn í Hornafirði eru laus til umsóknar.
Um 100% störf er að ræða.
Starfssvið verkstjóra
Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum
á þjónustustöð á Höfn og sér til þess að þau séu
unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar.
Starfssvið vélamanns
Vélamaður vinnur við almenna daglega þjónustu
á vegakerfinu.

ÞÚSUNDÞJALASMIÐUR

Upplýsingar um frekari starfssvið og hæfniskröfur má finna á heima
síðu Vegagerðarinnar, www. vegagerdin.is.
Ef óskað er enn frekari upplýsinga má hafa samband við Reyni
Gunnarsson rekstrarstjóra á þjónustustöðinni á Höfn í síma 522 1991
og í gegnum netfangið reynir.gunnarsson@vegagerdin.is
eða Davíð Þór Sigfússon byggingafræðing í síma 522 1945
og í gegnum netfangið david.th.sigfusson@vegagerdin.is

Við leggjum okkur fram
við að veita góða þjónustu.
Eitt af því sem við horfum í er að biðtími
viðskiptavina sé ekki of langur.
Nú viljum við bæta við okkur góðum laghentum
smiðum í ýmis viðhaldsverkefni.
Bjóðum reynslubolta á góðum aldri
sérstaklega velkomna :-)

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 um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir. Tekið skal fram að
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Allar nánari
upplýsingar
má finna á
www.sgbygg.is
undir hnappnum
“sign up”
Fyrirspurnum
er svarað á
rakel@sgbygg.is

Vinnumálastofnun Skagaströnd

Sérfræðingur
á Greiðslustofu
Helstu verkefni:

Greiðslustofa Atvinnuleysistryggingasjóðs annast
afgreiðslu á umsóknum um atvinnuleysisbætur
samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar.
Meðal verkefna skrifstofunnar er að greiða bætur,
annast eftirlit og ákvarða rétt einstaklinga til greiðslu
atvinnuleysistrygginga.
Sérfræðingur annast matskenndar stjórnvalds
ákvarðanir í tengslum við afgreiðslu umsókna, eftirlit
með greiðslum atvinnuleysisbóta og tekur þátt í þróun
verkferla hjá stofnuninni. Starfið kallar á samskipti
við önnur svið stofnunarinnar og sérfræðiaðstoð
við skjólstæðinga hennar.
Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að
tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi
starfsmaður að vera tilbúinn að takast á við krefjandi
verkefni og búa yfir ríkri samskipta og skipulagshæfni.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun maí.

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.
Sækja skal um starfið á Starfatorgi:
www.starfatorg.is.
Starfið er með númerið 201803/661

Fyrirmyndarþjónusta

• Afgreiðsla á málum er varða eftirlit
með greiðslum atvinnuleysisbóta
• Úrvinnsla og taka matskenndra
stjórnvaldsákvarðana
• Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við
greiðslur, viðurlög og bótarétt
• Samskipti við stjórnsýslusvið Vinnumálastofnunar

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði lögfræði
og stjórnsýslu, eða önnur menntun á viðskiptasviði
• Gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og greiningar
og skipulagshæfni
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
telst kostur

Nánari upplýsingar veita: Jensína Lýðsdóttir,
forstöðumaður og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri
í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin:
jensina.lydsdottir@vmst.is;
vilmar.petursson@vmst.is;
Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018

Virðing

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Kría hönnunarstofa www.kria.is

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing
á greiðslustofu Atvinnuleysistryggingasjóðs á
Skagaströnd. Um er að ræða fullt starf.

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Sérfræðingar í ráðningum FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Reykjavíkurborg

Skrifstofa
Framkvæmdaeignasvið
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir vefritstjóra.
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

EAK óskar eftir
Vantar
starfsmann á verkstæði
meiraprófsbílstjórum
EAK óskarVantar
eftir meiraprófsbílstjórum
starfsmann í fast starf
til starfa
til viðhalds
hjá fyrirtækinu
í sumar.
eldsneytisafgreiðslutækja
Starfið felst í afgreiðslu ááflugvélaeldsneyti.
Keflavíkurflugvelli.
Unnið
er á vöktum 5-5-4
Vantar
starfsmann á verkstæði
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Hæfniskröfur.
Meirapróf
kostur
en ekki
Vantar
starfsmann
í fast
starfskilyrði.
til viðhalds
• Hreint
Meirapróf
sakavottorð
er
skilyrði.
og
íslenskukunnátta
er skilyrði.
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.
• Hreint
Viðkomandi
sakavottorð
þarf aðerhafa
skilyrði.
reynslu af viðgerðum
• Stundvísi.
verkstæðisvinnu.
Fjölbreytt
starf viðog
eftirlit
og viðgerðir á bílum og búnaði.
• ÆskilegtMeirapróf
að viðkomandi
kostursé
enreyklaus.
ekki skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Helgi
í helgi@eak.is
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta
er skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Melkorka
Sigurðardóttir
Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af viðgerðum
í netfang:
melkorka@eak.is
og verkstæðisvinnu.
EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaeldsUpplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli en þar starfa á vegum fyrirtækisins 50 starfsmenn.

Verkefnastjórióskast
hjá útboðsog áætlanadeild.
Sérfræðingur
til
starfa
Verkefnastjóri
hjá útboðsog
áætlanadeild

hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

eftir
verkefnastjóra
til starfa
útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og ei
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað er eftir verkefnastjóra tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
rekstur
og viðhald gatna, gangstíga,
•
Tæknimenntun
eða
ogUmhverfisáætlanadeild
skrifstofu Gatnaog eignaumog skipulagssvið
Reykjavíkurborgar
óskar eftir sérfræðingi til starfarekstrarmenntun.
hjá byggingarfulltrúanum
í Reykjavík. opinna sv
•
Þekking
á
bókhaldi
/
verkbókhaldi.
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a.
í
gatnadeild
og
byggingadeild.
sýslu.
Skrifstofa annast
Gatna-meðal
og eignaumsýslu
sér
Byggingarfulltrúi
annars umsóknir
umum
byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
rekstur
og viðhald
gatna, gangstíga,
opinna
svæða
mannvirkjalög
og byggingarreglugerð,
ásamt
öðrum
tilheyrandi• Góð
lögum,
reglugerðum
og skilmálum
semnotes.
varða notkun lóða og
tölvuþekking
- Word,
Excel, Lotus
ogbyggingarframkvæmdir
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar
og skiptist
á þeim.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
Helstu verkefni og ábyrgð
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
• Yfirferð séruppdrátta aðalhönnuðax fyrirTaka
útgáfuþátt
byggingarleyfa.
Starfssvið
í stjórnun
verkefna
og eftirfylgni
þeirra.
geti hafið
störf sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjara• Gerð
umsagna
vegna og
umsókna
um rekstrarleyfi.
• Taka þátt
í stjórnun
verkefna
eftirfylgni
þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
• Yfirferð
byggingarleyfi til samanburðar við innsend gögn og uppdrætti.
• Verkbókhald
ogumsókna
samþykktum
reikninga.
x umsókna.
Verkefnastjórn og
vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu.
• Verkefnastjórn
og vettvangsskoðanir
vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
• Tilfallandi
vegna
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
vegna• útseldrar
vinnu.
x
Umsjón
með
samræmdri
í verkbókhald vegna skrifstofunnar.
Greina og skrá athugasemdir inn í skráningarkerfi byggingarfulltrúa.
deildarstjóriskráningu
í síma 411-1111.
• Umsjón
með samræmdri
skráningu
í verkbókhald
vegna
• Samskipti
við hönnuði,
umsækjendur
og
íbúa
varðandi
umsóknir,
gögn
og
leiðbeiningar.
x Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
skrifstofunnar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
• Annast önnur þau verk sem viðkomanda
eru falin afvinnuáætlunar
byggingarfulltrúa.
x Eftirfylgni
viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
Menntunarog hæfniskröfur
• Eftirfylgni
vinnuáætlunar
viðhalds varðandi
o.fl.
x útboðsverk
Eftirlit einstakra
útboðsverka. undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
www.reykjavik.is
• EftirlitMenntun
einstakraí útboðsverka.
byggingarverkfræði, byggingartæknifræði,arkitektúr
eða og
sambærilegum
hjá útboðsáætlanadeild.tæknigreinum á háskólastigi í
x Vinna við fasteignavef.
• Vinnasamræmi
við fasteignavef.
við ákvæði mannvirkjalaga.

Framhaldsmenntun er æskileg og/eða reynsla í sambærilegu starfi og þekking á byggingarreglugerð.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
Nákvæm,
ogallar
sjálfstæð
vinnubrögð.
4 11 11 11 öguð
færð þú
upplýsingar
um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Menntunar- og hæfniskröfur

Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist tækni- og skrifstofustörfum.
Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
Frumkvæði, áræðni og röggsemi tilxverka.
Geta til að vinna undir álagi.
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.

x Mikil
hæfni oggeti
geta
til störf
frumkvæðis
mannlegra
samskipta.
Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt
að starfsmaður
hafið
sem fyrst.og
Launakjör
eru samkvæmt
kjarasamningi
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Borgarverkfræðingur
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 16. april 2018.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „störf í boði“-“Sérfræðingur hjá
byggingarfulltrúa”.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Nikulás Úlfar Másson , byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.isUm er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst

samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
Nánari upplýsingar
um störfin
veitir Agnar samfélag
Guðlaugsson
og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli
það margbreytilega
sem deildarstjóri
borgin er. í síma 411-1111.

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíð

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðsáætlanadeild.

Hagdeild

Hagdeild

#mittstarf
#ENNEMM

Dagvist barna

Leitum að sérfræðingi í markaðssetningu á netinu.

Dagvist barna

Starfið felur í sér að fullnýta eiginleika og kosti net- og samfélagsmiðla fyrir fjölbreyttan
hóp viðskiptavina ENNEMM. Það felur m.a. í sér:
•
•
•

Birtingaráðgjöf
Markaðssetningu á samfélagsmiðlum
Mótun markaðsstefnu

•
•
•

Árangursmælingar með Google Analytics
Uppsetningu og rekstur á herferðum
Markaðssetningu með Google AdWords

ENNEMM leggur áherslu á öfluga þjónustu og notkun net- og samfélagsmiðla í árangursríku
samspili við hefðbundnari miðla.
Umsóknir sendist á hallur@ennemm.is. Fullkomnum trúnaði heitið.

?
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Viðskiptafræðingur
á fjárhagsdeild í Reykjavík

Stuðmenn athugið!

Vegagerðin auglýsir eftir viðskiptafræðingi til starfa á fjárhagsdeild í Reykjavík. Um er að
ræða fullt starf. Fjárhagsdeild Vegagerðarinnar er með starfsemi á fimm stöðum á landinu
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.

Rótgróið rafverktakafyrirtæki óskar eftir að
ráða rafvirkja til framtíðarstarfa. Fjölbreitt
vinna í boði, iðnaðarrafmagn, húsarafmagn,
öryggiskerfi ofl. Næg verkefni framundan.
Upplýsingar veitir Róbert Einar Jensson
s: 899-9554/ robbiraf@simnet.is

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
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta

Forstöðumaður
bókasafns óskast

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
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir fyrir stafið, þar með talið menntunar- og
starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hannes Már Sigurðsson, forstöðumaður
fjárhagsdeildar hms@vegagerdin.is eða í síma 522 1050.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sérfræðingur safneignar
Listasafn Reykjavíkur auglýsir eftir sér
fræðingi til að starfa við umsýslu safneignar.
Í starfinu felst umsjón með geymslum safnsins,
eftirlit með verkum úr safnkosti bæði í geymslum
og tengt sýningum. Á meðal verkefna er þátttaka
í viðhaldsverkefnum m.a. tengt útilistaverkum
í borgarlandinu. Um er að ræða tímabundna
ráðningu í 6-8 mánuði frá maí 2018. Starfshlutfall
60-80%.
Leitað er að lausnamiðuðum, jákvæðum og
drífandi einstaklingi sem vill starfa í fjölbreyttu og
krefjandi umhverfi. Umsækjandi þarf að hafa bíl til
umráða.

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

Helstu viðfangsefni:
• Umsjón með listaverkageymslum
• Undirbúningur og frágangur verka fyrir sýningar í
safninu og utan þess
• Vinna við viðhald og eftirlit með útilistaverkum
• Eftirlit með aðstæðum í sýningasölum og
geymslum
Hæfniskröfur:
• Óskað er eftir einstaklingi með háskólamenntun
sem nýtist í starfi, tækni- og/eða iðnmenntun
sem nýtist í starfi, menntun á sviði myndlistar eða
aðra menntun sem tengst getur starfssviði safnsins eða einstaklingi með sambærilega reynslu.
• Reynsla af safnastarfi og umsýslu listaverka.
• Vandvirkni, nákvæmni, sjálfstæði, útsjónarsemi
og góð þjónustulund.
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar.
• Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður til að ná
árangri í starfi.
• Áhugi á myndlist og safnastarfi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 16.4.2018.
Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá, kynningarbréf og upplýsingar um
umsagnaraðila. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar
og rannsókna, í síma 411-6400 eða með því að
senda fyrirspurnir á sigurdur.trausti.traustason@
reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja
um störfin á vef 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 við
búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á
vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk,
hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um
störf hjá borginni.

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

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.

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

- 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.
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Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalastjóra.
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.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:
• Sala varahluta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Samskipti við birgja
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, metnaður og frumkvæði í starfi

Ráðningar

www.fastradningar.is

Hefur þú kíkt
á Job.is?

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

Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.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.

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Ef þú ert með rétta
starfið — erum við með
réttu manneskjuna

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

www.capacent.is

Hefur þú kíkt
á Job.is?

Kleppjárnsreykir
320 BORGARFIRÐI
FERÐAÞJÓNUSTA

HERBERGI: 10+

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu í Borgarfirði.
Mikil tækifæri fyrir áframhaldandi upp
byggingu á svæði sem bíður upp á marga
möguleika. Veitingarekstur, gistiheimili,
heimagisting og tjaldstæði ásamt
gróðurhúsum.

Upplýsingar veitir fasteignasali

OPIÐ ALLA PÁSKANA

Heyrumst

Ólafur G. Sveinbjörnsson
Löggiltur fasteignasali

822 8283
olafur@fastlind.is

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Bókið skoðun: Guðný Ösp Ragnarsdóttir löggiltur fasteignasali, sími 665 8909, go@domusnova.is - Kristín Einarsdóttir löggiltur fasteignasali, sími 894 3003, kristin@domusnova.is

Domusnova fasteignasala - Nýbýlavegi 8 Kópavogi & Austurvegi 4 Selfossi - Sími 527 1717 - www.domusnova.is

Reyrengi

112 Reykjavík

Vel skipulögð 103,6 fm 4 herbergja
endaíbúð á 3. hæð efstu á góðum stað í
Grafarvoginum Sérinngangur
Eignin skiptist í forstofu, hol, 3 herbergi,
eldhús, stofu, baðherbergi, svalir, geymslu
Eignin er laus til afhendingar strax

Verð :

40,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

210 Garðabær
Verð :

44,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

53,9 millj.

Hjarðarland 3

270 Mosfellsbæ

Fallegt einbýlishús skráð FMR 304,4 fm/
Tvöfaldur bílskúr 58,5 fm
Eignarlóð í friðsælu hverfi við rætur Helgafells
Sex svefnherbergi / Fataherbergi
Útgegnt út á rúmgóðar suðursvalir úr stofu
Heitur pottur í garði sem er yfirbyggður
Möguleiki á 2ja herb. íbúð á neðri hæð

Verð :

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Hæðarbyggð 7

löggiltur fasteignasali

210 Garðabær

Einbýlishús með c.a 60 fm aukaíbúð
Samtals 278,2 fm
Rúmgóður bílskúr
Stór endalóð, alls 1574 fm

s. 775 1515 Jason Ólafsson

105 Reykjavík

Mjög falleg 83,6fm 3-4 herbergja íbúð á
efstu hæð í goðu húsi
Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús, stpfu,
borðstofu, baðherbergi, 2 herbergi og
geymslu Snyrtilegt eldhús og bað
Eignin er laus strax

Verð :

38,9 millj.

Nánari upplýsingar:

84,0 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

124,9 millj.

þriðjudag

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Stigahlíð

löggiltur fasteignasali

Efstaland

270 Mosfellsbær

Glæsilega hannað 337 fm einbýli
á frábærum stað
Möguleiki á tveimur aukaíbúðum
Góðar útleigutekjur greiða afb. af lánum
Mjög gott skipulag á húsi 4 svefnherbergi
og 2 baðherbergi á aðalhæð. Afhent fokhelt
fljótlega, hægt að fá lengra komið

Verð :

83,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Barmahlíð

105 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á sérhæð

Verð :

52,0 millj.

2-3 svefnherbergi
Laus fljótlega
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Fjólugata 1

101 Reykjavík

473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum
Mjög fallegur garður og útsýni yfir tjörnina
Glæsilega endurnýjað í sígildum
stíl árið 2002 - Tvöfaldur bílskúr
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Bergþórugata 23
Heil húseign
12 íbúðir frá 55 fm uppí 115 fm að stærð
Ca. 1100 fermetra í heildina
Mikið endurnýjaðar íbúðir
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Fyrir + 60 ára
Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 93,2 fm
Mikið útsýni út á sjó
Stæði í bílageymslu fylgir
Sameiginlegur salur á fyrstu hæð
Frábær staðsetning
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð
fyrir 60 ára og eldri 79,5 fm á efstu hæð
með yfirbyggðum svölum
Öflugt húsfélag, samkomusalur á jarðhæð
Húsvörður í húsinu
Þjónustusel eldri borgara á jarðhæð
Hægt að panta mat í hádeginu

s. 780 2700 Helgi Jónsson

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Strikið 8

s. 778 7272 Axel Axelsson

Skúlagata 20

101 Reykjavík

Tilboð óskast

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér garði
Allar innréttingar, gólfefni og rafbúnaður
hefur verið endurnýjaður
Falleg afgirt lóð með sólpalli
og skjólgirðingu
s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

Sóltún

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

109 Reykjavík

33,5 millj.

Verð :

109,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Rauðás 19

110 Reykjavík

2ja herbergja íbúð á jarðhæð
63,3 fm að stærð
Mikið endurnýjuð að innan

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Glæsileg íbúð á efstu hæð 215,6 fm,
lyftan opnast í íbúð
200 fm svalir,
heitur pottur stæði í bílageymslu

Grýtubakki

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

Verð :

31,9 millj.

.

Oddagata 8

Ásvegur 9

101 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús í vinsælu hverfi
við Háskóla Íslands að stærð 341,0 fm.
Glæsilegar samliggjandi stofur, ein stofan.
með arni. Fimm svefnh. þar af er hjónasvíta
- sauna, baðaðstöðu og útgengt á svalir.
Íbúð með sérinngangi í kjallara 54,2 fm.
Bílskúr að stærð 37,4 fm.

Verð :

311 Hvanneyri

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús
Verð : 39,9
á Hvanneyri
Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð
Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín.
frá Borgarnesi - Möguleiki á auka íbúð
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

140,0 millj.

Nánari upplýsingar:

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Básbryggja 51

110 Reykjavík

Glæsileg íbúð að stærð samtals 132,1 fm
Bílskúr 30,8 fm af heildarstærð
Lyftuhús
Góðar suðursvalir
Sjávarútsýni
Gott flæði í íbúð, sem nýtist vel.

54,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Verð :

löggiltur fasteignasali

Freyjugata 17B
101 Reykjavík
Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101
Skráð 108,7 fm. Þar af er kjallari
skráður 33,9 fm en er stærri

Engjavegur

Tvö góð svefnherbergi og stofa
Skjólgóður sólríkur garður

237 fm einbýli m aukaíbúð
Reisulegt hús með þremur svefnherbergum
Stór set- og borðstofa
Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi
Næg bílastæði. Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu möguleg

Eign með mikla möguleika

OPIÐ HÚS

ginn eftir páska 3.apr. kl.17:00-18:00

53,9 millj.

Verð :

800 Selfoss
Verð :

58,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Sóleyjarimi 17

112 Reykjavík

Glæsilega 3ja herb.íbúð að stærð 94,0 fm
Fjórða hæð, mikið útsýni
Lyftuhús - gengið inn í íbúð af svölum
Aðgangsstýrðri bílageymsla
Íbúðin er fallega innrétturð, eikar
innréttingar, innihurðir og fataskápar
Glæsileg stofa með útgengt út á suður svalir

Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir:

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

Ægisgata

101 Reykjavík

143,2 fm íbúð með sérinngangi
Skipti á 3ja herb. íbúð í V-hluta 101
Jarðhæð og kjallari
Þrjú svefnherbergi - Góð fjölskylduíbúð
Frábær staðsetning
Mikil lofthæð á aðalhæð

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

105 Reykjavík

Rúmlega 300 fm raðhús með aukaíbúð
sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi
Svalir með útsýni - Bílskúr

Verð :

Nánari upplýsingar:

109,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Falleg 78,7 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli í Súluhólum
Tvö góð svefnherbergi og rúmgóð
stofa og borðstofa
Nýtt parket á stofu, borðstofu og eldhúsi
Laus við kaupsamning
s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Klapparstígur

101 Reykjavík

Falleg 111 fm íbúð á tveimur hæðum
Stórar suðursvalir
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning

Verð :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

111 Reykjavík
Verð :

32,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Beykihlíð 21

Súluhólar

löggiltur fasteignasali

Víðimelur 62

107 Reykjavík

Mjög fallega og nýlega uppgerð
3ja herb 82,1 fm sérhæð (miðhæð)
ásamt 24,7 fm bílskúr
Samtals 106,8 fm

Verð :

54,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

.

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 31.mars kl. 14:30 - 15:00

laugardaginn 31.mars kl. 15:30 - 16:30

Grenimelur 44

Hagamelur 53

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Efri sérhæð með bílskúr samtals að stærð
184,6 fm Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð
Sérinngangur / Tvennar svalir
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð
Endunýjað bað og snyrting
Húsið byggt árið 1967, steypt loftplata
Góð aðstaða á plani fyrir bíla
Verð:

84,9 millj.

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Falleg 3ja herbergja íbúð - Sjávarútsýni
Útgengt úr stofu á suð-vestur svalir
Sundlaug, íþróttahús, verslun og skóli í
nokkura metra fjarlægð
Frábær staðsetning innan húss
og innan hverfis
Verð:

39,9 millj.

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is
STÓRHOLT 27 |

HÆÐ OG RIS

105 Reykjavík

HRINGIÐ OG LEITIÐ
UPPLÝSINGA

171 m | VERÐ: 69.900.000
2

BOÐAGRANDI 2A |

FA STEI GNASALA Í 40 ÁR 1977-2017
ÍBÚÐ

107 Rvk

OPIÐ HÚS

130 m | VERÐ: 64.900.000
2

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur svefnherbergjum, útsýni og stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Eldhúsið
hefur verið endurnýjað að hluta með nýjum tækjum og skápahurðum. Inn af eldhúsi er þvottahús með opnanlegum glugga.
TvöHamraborg
svefnherbergi og er12
möguleiki á þriðja herberginu.

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

HÁALEITISBRAUT 153 |

FJÖLBÝLISHÚS

60-130 m | VERÐ FRÁ: 39,9–59,9

OPIÐ HÚS
ÞRI 3. APR
KL. 17.30-18.00

200 Kópavogur

ÍBÚÐ

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

107 m2 | VERÐ: 44.900.000

200 Kópavogi

2

MIÐ. 4. APR
KL. 17.00 - 17.30

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð með möguleika á
sér íbúð í risi. Sér inngangur, tvennar svalir. Bílskúr. Á aðalhæðinni eru
tvö svefnherbergi annað með miklu skápaplássi. Í risinu er möguleiki
á aukaíbúð en þar eru tvö svefnherbergi, snyrting og baðherbergi auk
rýmis sem er nýtt sem sjónvarpshol. Sérgeymsla í sameign.
Bílskúrinn er með aukainngangi úr bakgarði.

Hamraborg 12
200 Kópavogur

NÝBÝLAVEGUR 78 |

SKJÓLBRAUT 1 |

ÍBÚÐ

200 Kópavogur

147 m2 | VERÐ FRÁ: 59.800.000

MIÐ. 4. APR
KL. 17.30 - 18.00

HRINGIÐ OG LEITIÐ
UPPLÝSINGA

HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR OG STÚDÍÓÍBÚÐ

LYFTA OG BÍLSKÚR - LÍTIÐ FJÖLBÝLISHÚS

Björt og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með útsýni og stórum
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi og stórar stofur. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi. Íbúðin er á 4. hæð. Snyrtileg sameign
og stigahúsið bjart, teppalagt með einkaskáp fram á gangi.
12 Falleg íbúð í góðu húsi.
StórHamraborg
lóð og næg bílastæði.

Falleg hæð í þríbýli, með bílskúr og stúdíóíbúð, innarlega í botnlanga í
grónu hverfi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að hluta og henni tilheyrir stór
og skjólgóður sólpallur og geymsluskúr í garði. Svefnherbergi eru tvö,
bæði með góðu skápaplássi. Opið er á milli eldhúss og stofu og
sameiginlegt þvottahús og geymsla er á neðri hæð.

NÝBYGGING
Fallegar tveggja til þriggja herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi. Eldhús,
borðstofa og stofa í sameiginlegu rými. Gott skápapláss. Bjartar
stofur og ágætt útsýni úr sumum íbúðum. Stórar svalir. Innréttingar
eru sprautulakkaðar hvítar. Sérgeymsla í sameign. Bílskúrar fylgja
með tveimur íbúðum. Afhending við kaupsamning.

KRISTÍN RÓS | Sölufulltrúi | Sími: 860 2078

KRISTÍN RÓS | Sölufulltrúi | Sími: 860 2078

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

200 Kópavogur

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

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

Sanngjarnt verð

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

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

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

Smáauglýsingar

19
512 5800
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Pallhýsi

Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

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

NÝIR BÍLAR!

Bílar til sölu

Discovery Sport HSE. Árgerðir 2018,
dísel, sjálfskiptir. Verð 7.490.000.
Rnr. 150444.

Bókhald

Til sölu.

Notuð pallhýsi verð frá 750.000 m/
vsk Nánari uppl. á pallhysi.is eða í
s:849-2220

Bátar

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

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

Þjónusta

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Hreingerningar
Úrvals Hiace 4x4, 2010 og
2011

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

Nýinnfluttir, eknir 95 þús, ryðvarðir.
Verðhugm. 2.250 og 2.350 þús. +
vsk, engin skipti. jb@isfar.is /S. 897
3015.

NÝTT - NÝTT - NÝTT
Heimavíkur plötukróka
nr. 12

Góð reynsla - meiri afli Heimavík
ehf Heimavik.is sími 892-8655

Rétta- bókhaldsþjónusta.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja

Málarar
Regnbogalitir ehf

Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

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

Sparaðu 1200 þús

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru
með power stýri, 100% driflæsingu.
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

Nýjir Suzuki S-Cross 4X4 GLX Diesel
Leður, 17” felgur, glerþak , kostar
nýr hjá Suzuki 5.2 mil. Okkar verð
aðeins 3990 þús Aðeins nokkrir
bílar í boði !

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Besta verðið!! Nýskoðaður
Chevrolet Lacetti 2010, ek 122
þ.km., sjálfsk . Góð vetrar- og
sumardekk. Verðhugm. stgr.
490.000. S: 891-8509

Heimavík

Flotnet, sökknet, reynsla þekking
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

Malarhöfði 2

Komdu og
prófaðu!

BMW 3 320d.

Árgerð 2012, ekinn 119 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 8 gírar.

Verð 2.990.000.
Rnr.271474.

HOBBY 470 ul on tour.
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM.

Verð 3.790.000.
Rnr.280046.

Sími 5773777
www.bill.is

BMW R 1200 gs.

BMW X5 xdrive25d.

DACIA Duster.

Rnr.271126.

Verð 9.590.000.

Verð 2.490.000.

NISSAN Note.

NISSAN Pathfinder.

SUBARU Forester.

Verð 1.790.000.

Verð 1.690.000.

Verð 4.495.000.

Árgerð 2007, ekinn 46 Þ.KM, bensín.

Verð 1.590.000.

Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel,
5 gírar.
Rnr.260726.

Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 8 gírar.
Rnr.271084.

Árgerð 2008, ekinn 213 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 5 gírar.
Rnr.260851.

Árgerð 2016, ekinn 49 Þ.KM, bensín,
beinskiptur.
Rnr.260965.

Árgerð 2017, ekinn 33 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.
Rnr.251066.
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Keypt
Selt

Skólar
Námskeið

Til sölu

Námskeið

Húsnæði

Húsnæði í boði
Herbergi til leigu, 105 RVK. S:
8600360

Húsnæði til sölu

Til sölu.

LA MARÍNA Á SPÁNI. 25 mín fra
Alicante flugvelli. Gott einbílishús
stutt í alla þjónustu strönd og
golfvellir á svæðinu. 38,400.
þús. ís kr. uppl í síma 7742501.
mail:eyvindur@simnet.is

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengjasett stillitæki
og kennsluforrit. Opið frá 10-18.
Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 552
2125 www.gitarinn.is

ICELANDIC, ENGLISH &
NORWEGIAN f. FOREIGNERS ENSKA - NORSKA

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Til sölu frystigámur, árg. 2010
6mX2,45 Skoðaður 7/3 ‘17 Verð
1.500.000 þús Uppl. í s. 893 9857
Jón

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:8478704 eða manninn@hotmail.com

Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f.
Fullorðna: Start/Byrja: 2/4,30/4
,28/5,25/6,23/7,3/9,1/10,29/10
,26/11: 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. 2-6 students/nem. Morn/
Aftern/Evening. Morgna/Síðd/
Kvölds. AUKATÍMAR: STÆ/EÐL:
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Heimilið

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Barnavörur

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

Óska eftir duglegum
sölumönnum um allt land til að
selja USB lykil sem á er digital
bók. Um er að ræða ný trúabrögð
sem er kristinn nýaldartrú. Sala
fer þannig fram að kaupanda
er boðinn lykill að himnaríki.
Er þetta háheilagt sem selt er.
Vinsamlegast berið virðingu fyrir
því því þetta er hágæðavara.
Síðan rettir sölumaður kaupanda
auglýsingablað sem ég samdi sem
á eru þær upplýsingar sem til þarf
til að selja USB lykilinn. Ef um sölu
er að ræða þá réttir sölumaður
kaupanda miða og biður
kaupanda að millifæra á reikning.
Fær sölumaður 2000 kr eftir
skatt en usb lykilllinn kostar 10
þús kr. Og unnið er á milli 12-20
alla daga. En hægt er að vinna
einungis um kvöld og helgar.

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra
og einnig vantar bílstjóra á
fjögurra öxla trukk.

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Upplýsingar í síma 776-4111

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

Atvinna

Atvinna í boði

RÆSTINGAR

Við óskum efftir fólki til starfa við
ræstingar. Í boði eru fastar stöður,
hluta störf og vaktavinna. Helst
á aldursbilinu 20-50 ára og með
bílpróf. Reynsla ekki áskilin. Sækið
um á hreinarlinur.is eða í pósti á
atvinna@hreinarlinur.is

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá
og tímapantanir í s. 844 1596

CLEANING

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

We are looking for people to
hire, for full time jobs, part time
jobs and shifts work. Preferably
between 20-50 years of age,
Icelandic and/or english speaking
with driving licence. Experience
not mandatory. Please apply via
hreinarlinur.is or via email: atvinna@
hreinarlinur.is

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

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Save the Children á Íslandi

Sprztanie

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

Vagnstykki + kerrustykki
+ skiptitaska

Verð frá 99.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að
heitum potti fyrir sumarið. Þess vegna
bjóðum við nú á sértilboði hina vinsælu
Grettislaug með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins kr með loki
.

272.000
Grettislaug

Unnarlaug

RAMRAS

Pípulagnaverktakar

Öll almenn pípulagnaþjónusta

Rafvirkjun

Gvendarlaug

Sölumenn óskast.

- Trailer bílstjóra
vantar -

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

Nudd

Snorralaug

Litla Bílasalan óskar eftir
sölumanni í fullt starf.
Æskilegt að vikomandi hafi
löggildingu í bifreiðasölu en ekki
Skilyrði.
Umsóknir sendist á stefan@litla.is

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

Nudd

Geymsluhúsnæði

- Sölumaður á bílasölu -

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Firma sprztajaca zatrudni osoby
chetne do pracy na 50 lub 100%.
Mile widziane prawo jazdy oraz
osoby w wieku 20-50 lat. Prosimy
o zaswiadeczenie o niekaralnosci.
Kontakt na stronie hreinarlinur.is
lum mail: atvinna@hreinarlinur.is

• Snjóbræðsla
• Gólfhiti
• Neysluvatnslagnir
• Baðherbergi
Sérhæfðir í skólpog drenlögnum

VANIR MENN
VÖNDUÐ VINNA
framras@framras.is | S. 611-7480

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

