
Sérfræðingur í áhættustýringu

Lífeyrissjóðurinn hefur þjónað sjóðfélögum 
sínum í yfir 60 ár. Starfsmenn vinna í þágu 
sjóðfélaga við uppbyggingu lífeyrisréttinda, 
ávöxtun iðgjalda og þjónustu við 
lífeyrisþega.

Eignir eru nú um 650 milljarðar og fara ört 
vaxandi. Um 50 þúsund sjóðfélagar greiða 
iðgjöld til sjóðsins og yfir 15 þúsund njóta 
nú mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna. 

Markmið sjóðsins er að vera áhugaverður 
vinnustaður, gæta að jafnvægi milli vinnu 
og einkalífs og bjóða gott starfsumhverfi 
fyrir samhentan hóp til að vinna að 
krefjandi verkefnum.

Nánari upplýsingar um sjóðinn eru á 
vefnum www.live.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2018. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Kröfur:
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	

svo	sem	fjármála-,	verk-	eða	tölfræði.	
Framhaldsmenntun	er	kostur

•	Reynsla	af	fjármálamarkaði,	áhættu-
stýringu	og/eða	greiningarvinnu	
sem	nýtist	í	starfi

•	Reynsla	af	notkun	SQL	fyrirspurnamáls	
og/eða	reynsla	af	annarri	forritunarvinnu

•	Skipulögð	vinnubrögð,	sjálfstæði	
og	frumkvæði	í	starfi

•	Hæfni	í	að	greina	tölulegar	upplýsingar	
og	setja	þær	fram	með	skipulögðum	hætti

•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Helstu verkefni:
•	Áhættustýring	rekur	áhættustefnu	og	

áhættustýringarstefnu	LV	í	samræmi	við	
stefnumörkun	sjóðsins,	gildandi	lög	
og	reglur

•	Stuðningur	við	rekstur	og	áframhaldandi	
uppbyggingu	áhættustýringar	sjóðsins

•	Mat	á	áhættuþáttum	tengdum	
fjárfestingum	og	rekstri	sjóðsins

•	Gerð	skýrslna	og	annarra	gagna	fyrir	
stjórn,	stjórnendur	og	eftirlitsaðila

•	Virkt	samstarf	við	framkvæmdastjóra,	
eignastýringu,	lögfræðing	og	aðra	
starfsmenn	sjóðsins

Lífeyrissjóður	verzlunarmanna	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	einstakling	til	að	styðja	við	
rekstur	og	áframhaldandi	uppbyggingu	áhættustýringar	sjóðsins	í	samræmi	við	áherslur	
stjórnar,	framkvæmda	stjóra,	áhættustefnu	og	fjárfestingarstefnu.	Leitað	er	að	ábyrgum	
einstaklingi	með	reynslu	af	fjármálamarkaði.	Næsti	yfirmaður	sérfræðings	er	áhættu	stjóri.

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 yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma, bessi@icepharma.is.

Pfi zer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru um 100 þúsund 
talsins. Markmið fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfi ð, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfi zer hefur 
markaðsleyfi  fyrir um 80 lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Viðskiptastjóri (Field Brand Manager) Pfizer          

Helstu verkefni og ábyrgð
• Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
• Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra, sem og innleiðing 
 og eftirfylgni
• Kynninga og sala á lyfjum, gerð auglýsinga og markaðsefnis
• Samstarf við heilbrigðisstarfsfólk
• Verkefnastýring og þátttaka í útboðum í samstarfi  við Pfi zer
• Markaðsgreiningar og áætlanagerð
• Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
• Samskipti við Pfi zer í Danmörku

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda (t.d. lyfjafræði, 
 hjúkrunarfræði, líffræði)
• Reynsla af markaðsstarfi , viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara eða lyfja
• Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður og tillögur
• Áhugi og vilji til að vinna í spennandi og þverfaglegu teymi bæði á Íslandi og í  
 samstarfi  við Pfi zer í Danmörku
• Fagmennska og frumkvæði
• Jákvæðni og framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
• Gott vald á íslensku og ensku
• Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur

Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi í spennandi starf

Umsóknarfrestur: 21. maí Umsóknir: atvinna@icepharma.is eða sækja um á ráðningarvef Icepharma: Um Icepharma / Vinnustaðurinn / Laus störf. 
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



HÓPSTJÓRI
HLUTASTARF/ FULLT STARF

Klettabær leitar eftir öflugum hópstjóra til starfa.
Klettabær ehf. rekur skammtíma- og langtímabúsetu fyrir 
börn og ungmenni með margþættan vanda. Í starfi okkar 
höfum við að leiðarljósi að skapa börnum og ungmennum 
öruggt og heimilislegt umhverfi. 

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið. Framtíðarstarf í 
boði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@klettabaer.is 
merkt “Hópstjóri”. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Drífa Lind Harðardóttir 
mannauðsstjóri Klettabæjar drifa.lind@klettabaer.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýrir úrræði utan reglulegs vinnutíma næsta yfirmanns
• Ber ábyrgð á að virkja þjónustuþega til sjálfstæðis 
• Fyrirmynd fyrir alla þjónustuþega og veitir þeim 
persónulegan stuðning í daglegu lífi
• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg 
• 25 ára og eldri 
• Reynsla af því aðstarfa með fólki skilyrði 
• Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum 
• Þekking á einhverfu og hagnýtri atferlis¬greiningu æskileg
• Sýna frumkvæði í markmiðasetningu

Frumkvæði og jákvæðni í starfi
Hreint sakavottorð í samræmi við lög

KLETTABÆR EHF.
Síðumúli 33

Jóhanna M. Fleckenstein forstöðumaður
s. 779 6030

Guðjón Þ. Gíslason forstöðumaður
s. 692 7088

Lögfræðingur 

 Capacent — leiðir til árangurs

Launakjör eru skv. 
kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra f.h. ríkisins 
og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Athygli er vakin á því að 
umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, með vísan til 3. 
tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum, nr. 
464/1996, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. 
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6702 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Embættis- eða meistarapróf  í lögfræði.
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg.
Sérþekking í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti er 
æskileg.
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja fram 
mál í ræðu og riti.
Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og 
þjónustulund.
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Umsóknarfrestur

28. maí 

Starfssvið
Aðkoma að undirbúningi mála fyrir ríkisstjórnarfundi og 
ráðherranefndafundi og eftirfylgni.
Aðkoma að undirbúningi ríkisráðsafgreiðslna. 
Lögfræðileg ráðgjöf, einkum á sviði stjórnskipunar- og 
stjórnsýsluréttar.
Svörun erinda og fyrirspurna af ýmsu tagi.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu yfirstjórnar í ráðuneytinu. 
Um er að ræða fullt starf. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 
Umsækjendur skulu fullnægja almennum starfsgengisskilyrðum skv. 6. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins.

STARF Í TÆKNIDEILD SS Á HVOLSVELLI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni í viðhalds- og tæknideild félagsins 
á Hvolsvelli. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að bætast 
í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað. Vinnutími er 7:00 til 17:00.  

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 25. maí nk. 

Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma 488 8202.

Sláturfélag Suðurlands er 111 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

 STARFSLÝSING

• Umsjón með keyrslu á kæli-  

 og frystivélum ásamt  

 almennu viðhaldi

 MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Vélstjóri/vélvirki eða reynsla af vinnu við kæli- og frystikerfi

• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt

• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Gullið tækifæri
Óska eftir að komast í samband við þann sem hefur þörf fyrir að greiða fyrir viðveru.

Vankantar: Ókostir:
Rangur aldur Áræðni
Unnið við tölvur frá 1980 Hugmyndaríkur
Talar nokkur tungumál Þolgóður
Meistarapróf úr háskóla Djarfur
Reynsla af stjórnun Samskiptafærni
Reynsla af sérfræðistörfum Sjálfstæði
Reynsla af mannaforráðum Hafnar hjásetu
Reynsla af að vinna á OF litlum vinnustöðum Kann of MIKIÐ í ýmsu 
Reynsla af að vinna á OF stórum vinnustöðum Kann of lítið í öðru

Þá sem vantar skrifstofustjóra, verkefnisstjóra, sérfræðing í stefnumótun, gerð handbóka, launafulltrúa, 
starfsmann í bókhald, aðstoðarmann framkvæmdastjóra eða fjölhæfan starfskraft sem getur næstum hvað 
sem er nema spilað sig fábjána með litla færni í upplýsingatækni eru beðnir um að senda staðgóðar  
upplýsingar um sig í netfangið launudvidvera@gmail.com

Upplýsingar um nafn, vefsíðu, verkefni, meðmælendur og hugmyndir að launum eru skilyrði.  
Frumskilyrði er að sýna fram á fjárhagslegt heilbrigði. Haft verður samband við þá sem vekja áhuga.
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Skólastjóri
Í skólanum eru um 230 
nemendur í 1. -10. bekk.  
Við skólann starfar hæft 
og vel menntað starfsfólk 
og stöðugleiki hefur 
verið í starfsmannahaldi. 
Einkunnarorð skólans eru: 
Vinátta, virðing og velgengni. 
Skólinn er Grænfánaskóli 
þar sem nemendur vinna af 
metnaði að umhverfismálum 
og minnkun matarsóunar. 
Húsnæði skólans er afar 
gott líkt og allur aðbúnaður.  
Gott samstarf er við leik- og 
tónlistarskóla á staðnum en 
tónlistarskólinn er í húsnæði 
grunnskólans. Sveitarfélagið 
Ölfus hefur sinnt skólamálum af 
miklum metnaði og styður við 
menntun grunnskólakennara 
sinna. Í skólanum er lögð rík 
áhersla á að koma til móts 
við fjölbreyttar þarfir allra 
nemenda.  
 
Hamingjan er hér! 
 

 

capacent.is/s/6650 

Leyfisbréf sem grunnskólakennari og kennslureynsla í 
grunnskóla. 
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og 
menntunarfræða.
Farsæl stjórnunar- og kennslureynsla og reynsla af 
grunnskólastarfi.
Færni í starfsmannastjórnun sem og í fjármálastjórnun og 
áætlunargerð. 
Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á 
þróunarstarfi. 

�
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21. maí 

Meginhlutverk skólastjóra er að
Veita faglega forystu og móta framtíðarsýn í samræmi við 
skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla og 
lög um grunnskóla. 
Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans. 
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
starfsþróun og vinnutilhögun. 
Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins. 

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða skólastjóra við Grunnskólann í Þorlákshöfn.  Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem býr yfir þekkingu og skýrri sýn á skólastarf og veitir faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er tillit til mismunandi 
þarfa, áhuga og getu nemenda. 
Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda þeim góða skólabrag sem hefur einkennt starf  Grunnskólans í Þorlákshöfn.  
 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst næstkomandi eða fyrr eftir samkomulagi. 

Matreiðslumaður
Í leikskólanum Bergheimum 
eru um 90 nemendur 
og 30 starfsmenn og í 
Grunnskólanum í Þorlákshöfn 
eru 230 nemendur og 55 
starfsmenn. Eldhúsið er 
glæsilegt í nýlegri byggingu 
leikskólans og fullbúið tækjum. 
Báðir skólarnir eru lifandi og 
skemmtilegir vinnustaðir sem  
vinna samkvæmt skólastefnu 
Ölfuss með einkunnarorðiðn: 
„Vinátta, Virðing, Velgengni“ 
og Grænfánastefnu sem gerir 
þá kröfu að hráefni og nýting 
matvæla sé í samræmi við 
stefnuna. 
Í Sveitarfélaginu Ölfusi búa 
yfir 2100 manns í þéttbýli 
og dreifbýli. Í Þorlákshöfn er 
aðstaða eins og hún gerist 
best; góðir skólar, öflugt og 
fjölbreytt félagslíf og glæsileg 
íþróttamiðstöð. 
 
Hamingjan er hér!
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Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
Reynsla af stjórnun eldhúss er æskileg
Umsjón með vinnslu matseðla með næringarútreikningum
Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
Góð framkoma og rík þjónustulund
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Snyrtimennska og hreinlæti er skilyrði

�
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28. maí 

Starfssvið
Ábyrgð á rekstri mötuneytis
Ábyrgð á innkaupum og birgðahaldi
Ábyrgð á vinnuskipulagi þeirra sem starfa í mötuneyti á 
hverjum tíma

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa. Viðkomandi mun bera ábyrgð á matseld fyrir nemendur og 
starfsmenn leik- og grunnskóla í Þorlákshöfn. 
 
Rekstur skólaeldhúss er samstarfsverkefni með Leikskólanum Bergheimum og Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Verkefnin eru 
fjölbreytt en auk þess að matreiða hádegismat hefur matreiðslumaður umsjón með morgun- og síðdegiskaffi 
 
Gert er ráð fyrir að viðkomandi getið hafið störf 1. ágúst eða að hausti 2018. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 07-15 alla virka daga.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Við leitum  
að snillingi í 
tölvumálin

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

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.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	 Notendaþjónusta
•	 Almenn kerfisstjórn
•	 Viðhald og eftirlit með vél- og hugbúnaði
•	 Rekstur afgreiðslukerfis

Hæfniskröfur:

•	 Minnst þriggja ára reynsla af sambærilegu  
 starfi er skilyrði
•	 Menntun á sviði upplýsingatækni er æskileg
•	 Reynsla af rekstri afgreiðslukerfa er kostur
•	 Áhersla er lögð á frumkvæði, skipulagshæfni,  
 sveigjanleika, ríka þjónustulund og færni  
 í mannlegum samskiptum

Við leitum að jákvæðum og úrræðagóðum einstaklingi sem er tilbúinn að veita 
samstarfsfólki framúrskarandi og ábyrga þjónustu í tölvumálum.

Unnið er í Windows og VMWare umhverfi og helstu einstök kerfi hjá ÁTVR eru 
Office 365 og Dynamics NAV.

Grunnskólinn á Suðureyri 
  - Skólastjóri -

Staða skólastjóra við Grunnskólann á Suðureyri er laus 
til umsóknar. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs 
vegna leyfis skólastjóra. Starfshlutfall er 100%.  
Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða 
þróttmikið skólastarf. Í dag eru nemendur Grunnskóla 
Suðureyrar um 40 og eru einkunnarorð skólans ástundun, 
árangur og ánægja. Næsti yfirmaður skólastjóra er  
sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs.

Í Ísafjarðarbæ búa tæplega 4000 íbúar. Suðureyri er eitt 
hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið og búa 
þar um 250 íbúar. Á Suðureyri er íþróttahús, sundlaug og 
lítil verslun en svæðið einkennist af einstakri náttúrufegurð. 
Stutt er í alla þjónustu og er Ísafjörður í um 20 km fjarlægð. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is. 

Starfssvið: 
• Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og 

þróunar í skólastarfi 
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og 

skólasamfélagsins í heild 
• Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, 

starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf grunnskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi 

Leitað er að einstaklingi með: 
• Lipurð og færni í samskiptum 
• Metnað, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtoga

hæfileika 
• Reynslu af stjórnun og rekstri 
• Vilja til að leita nýrra leiða í skólastarfi 
• Hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu 
• Reynslu af þátttöku í þróunarstarfi (kostur) 

 Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn 
í skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er 
laus frá 1. ágúst 2018 til eins árs. Launakjör eru samkvæmt 
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og  
Kennarasambands Íslands.  
Umsóknafrestur til og með 25. maí 2018.

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), afrit af leyfisbréfi til kennslu og prófskírteinum, 
upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og annað 
er málið varðar (kynningarbréf). Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við 
hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og tóm-
stunda sviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 4508000 og í 
gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í 
netfangið baldurjo@isafjordur.is. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

Verkís leitar að öflugum liðsmanni á Austurlandi

Byggingarverkfræðingur eða 
byggingartæknifræðingur

Verkís óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða 
byggingartæknifræðing í starfsstöð fyrirtækisins á 
Austurlandi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur / byggingartæknifræðingur

• A.m.k. 3 ára starfsreynsla

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veita 
Björn Sveinsson útibússtjóri, bs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja far
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á 
öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl breyttum 
og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um að ráðningarvef Verkís (umsokn.
verkis.is). Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum um sóknum verður 
svarað. Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2018. 

KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST 

Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum 
kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á 

höfuðborgarsvæðinu.

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. 

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að 
takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 30. apríl 
næstkomandi.
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Viltu draga úr 
myndun úrgangs?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með áhuga á að efla grænt samfélag og 
bæta nýtingu auðlinda. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem 
áhersla er lögð á opin samskipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og möguleiki er á 
að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni

Helstu verkefni sérfræðingsins verða á vettvangi úrgangsmála, s.s. að vinna að því 
að draga úr myndun úrgangs á Íslandi, bæta meðhöndlun úrgangs, veita leyfi fyrir 
flutningi úrgangs og sinna úrvinnslu gagna. Jafnframt mun starfið fela í sér verkefni 
sem tengjast hollustuháttum, umhverfismerkjum og grænum skrefum stofnana.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til starfsins er að 
finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018. 

Sumarvinna
Óskum eftir duglegum bílstjóra/lagerstarfsmanni í sumar-

vinnu. Vinnutími frá kl 8-16 alla virka daga. Stundvísi og góð 
íslenskukunnátta skilyrði. Þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

 » Reynsla af rekstri er æskileg

 » Haldgóð þekking á viðskipta-
bankastarfsemi og markaðs-
málum

 » Þekking á kortaútgáfu er kostur

 » Hæfni til að leiða hópa til góðra 
verka

 » Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Siggeir 
Vilhjálmsson, forstöðumaður 
Viðskiptalausna einstaklinga,  
í síma 410 7033 og Guðrún 
Kvaran, mannauðsráðgjafi  
í síma 410 7906. 

Landsbankinn leitar að metnaðarfullum og framsýnum einstaklingi í starf 
deildarstjóra Viðskiptatengsla. Viðskiptatengsl er ein af þremur deildum 

innan Viðskiptalausna einstaklinga en helstu verkefni hennar eru stuðningur 
við sölu og ráðgjöf, þjónustumál, vild og fríðindi auk annarra verkefna.

Viðskiptalausnir einstaklinga bera ábyrgð á að vörur og lausnir séu í takt við 
þarfir viðskiptavina. Deildin hefur umsjón með þróun nýrra vara, innleiðingu 

tæknilausna auk stuðnings við daglegan rekstur sviðsins.  

Deildarstjóri  
Viðskiptatengsla

Helstu verkefni
 » Mótun á starfsemi deildarinnar 
í samræmi við stefnu og mark-
mið bankans  

 » Daglegur rekstur og stjórnun 

 » Þróun á vörum og vildarkerfum

 » Ábyrgð á áherslum í þjónustu og 
framboði lausna til einstaklinga

Umsókn merkt Deildarstjóri Viðskiptatengsla fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.



Byggiðn – Félag byggingamanna óskar eftir 
mælingamanni í fullt starf. Starfið felst í að fara á 
vinnustaði, magntaka verk trésmiða og reikna út.

HÆFNISKRÖFUR:
 > Sveinspróf í húsasmíði
 > Góð alhliða tölvukunnátta
 > Góðir samskiptahæfileikar
 > Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 > Kostur að umsækjandi hafi reynslu við að 

vinna í uppmælingakerfi

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk. og skulu 
umsóknir berast á netfangið finnbjorn@byggidn.is eða 
í pósti á Byggiðn – Félag byggingamanna, Borgartúni 30, 
105 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um málalok þegar ákvörðun 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir formaður félagsins, 
Finnbjörn A. Hermannsson í síma 535-6006.

Byggiðn – Félag byggingamanna er 
stéttafélag faglærðra byggingamanna og 
málsvari þeirra og samningsaðili um kaup 
og kjör á vinnumarkaði. Byggiðn varð til við 
sameiningu Trésmiðafélags Reykjavíkur og 
Félags Byggingamanna, Eyjafirði árið 2008.

Málsvari byggingamanna

STARFSMAÐUR VIÐ
UPPMÆLINGAKERFI
HÚSASMIÐA
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Menntunar- og hæfnikröfur:

> Tækjamenn

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí  nk.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið, tekið er 
á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar www.samskip.is 
og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi umsókn.  Umsækjendur 
verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina sakaskrá. 
 
Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson rekstrarstjóri 
hafnarsvæðis í síma 458 8530 omar.karlsson@samskip.com 

Samskip óska eftir að ráða tækjamenn til starfa á athafnasvæði fyrirtækisins við 
Kjalarvog. Helstu verkefni tækjamanna  eru losun og lestun skipa og meðhöndlun gáma 
á hafnarsvæði. 

• Kranaréttindi B og tækjaréttindi K eru kostur
• Reynsla af kranavinnu / tækjavinnu er kostur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta er kostur
• Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

BifvélavirkjarÞjónustufulltrúi í 
símaver

Ábyrgð og verkefni

•  Samskipti við viðskiptavini

•  Upplýsingagjöf um framgang verkefna

•  Varahlutasala og ráðgjöf

•  Undirbúningur verkbeiðna

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Góð tölvukunnátta er skilyrði

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Mikil skipulagshæfni, stundvísi og nákvæmni

• Framúrskarandi þjónustulund og 

  samskiptahæfni

• Áhugi á bílum er mikill kostur

Þjónusturáðgjafi í 
verkstæðismóttöku 

Ábyrgð og verkefni

•  Móttaka og ráðgjöf við viðskiptavini

•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna 

 til framleiðenda

•  Verðtilboð og reikningagerð  

•  Verkefnaáætlun í samvinnu við verkstjóra

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef Öskju, askja.is/atvinna, en þar má einnig finna 
upplýsingar um önnur störf í boði. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí. Nánari upplýsingar fást með því að senda tölvupóst 
á netfangið atvinna@askja.is.

Nýtt og fullkomið sölu- og þjónustuumboð fyrir Kia á Íslandi verður opnað í haust á Krókhálsi. 
Við viljum ráða þangað nýtt starfsfólk, sem er jákvætt og drífandi og vill taka þátt í að móta 
öflugan og skemmtilegan vinnustað og hefur auðvitað brennandi áhuga á Kia.

Spennandi tímar framundan 

Metnaður, heiðarleiki, fagmennska og gleði.

Markmið Öskju er að bjóða framúrskarandi bifreiðar og veita þjónustu sem uppfyllir kröfur viðskiptavina um öryggi, umhverfishæfni og 
áreiðanleika. Askja vill hafa innan sinna raða heiðarlegt, vel þjálfað og þjónustulipurt starfsfólk sem ávallt gerir sitt besta fyrir þá sem koma að 
málum, hvort sem það eru viðskiptavinir, samstarfsfólk eða birgjar.

Hæfniskröfur

•  Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi

•  Mjög góð tölvukunnátta

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

•  Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

•  Framúrskarandi þjónustulund  

 og samskiptahæfni

•  Geta til að vinna undir álagi

Vinnutími er að jafnaði um 9 klst. og rúmast innan 
opnunartíma sem er frá kl. 7:30 - 18:00 alla virka 
daga. Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til 
fimmtudaga frá kl. 08:00 - 17:00 og föstudaga frá 
kl. 08:00  - 16:00. Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um störfin.

Ábyrgð og verkefni

•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðarvinna

•  Bilanagreining

•  Miðlun þekkingar til starfsfélaga

•  Skráning á verkbeiðnir

Hæfniskröfur

•  Haldbær reynsla af störfum bifvélavirkja, 

 sveinspróf er kostur

•  Almenn tölvukunnátta

•  Góð íslensku- eða enskukunnátta

•  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð

•  Heiðarleiki, snyrtimennska og stundvísi



Spyrill hjá  

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í tíma-
bundið verkefni. Starfið felst í að hafa samband 
símleiðis við almenning og bjóða þeim að vera 
þátttakendur í spurningavagni Numerus. Unnið er 
að jafnaði tvö kvöld í viku. Góðir tekjumöguleikar.

Hæfniskröfur: 
• Jákvæður, samviskusamur, stundvís, kurteis  

og með góða færni í mannlegum samskiptum.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• 20 ára aldurstakmark.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
Brynjar Bjarkason á netfangið brynjar@numerus.is

Umsóknarfrestur er til 21. maí. 

viNNUStaðaGreiNiNGar

SpUrNiNGavaGNar

SkoðaNakaNNaNir

Hæfni og menntun
 » Reynsla af verkefnastjórnun er 
skilyrði

 » Hæfni í mannlegum sam- 
skiptum og einlægur áhugi á 
að vinna með fólki í ólíkum 
teymum

 » Skipulagshæfni og lausna- 
miðuð hugsun

 » Frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð

 » Þekking m.a. á aðferðum Agile 
og breytingastjórnunar

 » Háskólapróf sem nýtist í starfi, 
MPM eða MBA framhaldsnám 
er kostur

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra á Verkefnastofu Landsbankans 
sem tilheyrir Upplýsingatæknisviði. Á Verkefnastofu er lögð áhersla á 
stjórnun verkefna á skilvirkan og faglegan hátt. Við leitum að drífandi 

einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að leiða verkefnateymi þvert á 
deildir bankans við úrlausn spennandi og fjölbreyttra verkefna. 

Verkefnastjóri 

Helstu verkefni
 » Skipuleggur, stjórnar og veitir 
verkefnum forystu

 » Leiðir verkefnahópa og 
verkefnasellur 

 » Stuðlar að markvissri 
framkvæmd verkefna og 
ákvarðanatöku

 » Hefur eftirlit með og stýrir 
framvindu, gæðum og áhættu 
verkefna        

Nánari upplýsingar veita Friðrik G. Guðnason, forstöðumaður Högunar í síma 410 3201  
og Berglind Ingvarsdóttir, mannauðsráðgjafi í síma 410 7914. Umsókn merkt Verkefnastjóri  

fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.
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HS Orka leitar að öflugum liðsmönnum

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir 
mannauðsstjóri ple@hsorka.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2018 og  
er sótt um á heimasíðu okkar www.hsorka.is.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

VERKSTÆÐI

VÉLVIRKI / JÁRNIÐNAÐARMAÐUR / BLIKKSMIÐUR

Umsjón með nýsmíði ásamt viðgerðum á stálpípukerfi og öðrum 
framleiðslu- og gufuveitubúnaði orkuvera.

Helstu verkefni
• Nýsmíði og viðhald.
• Vinna við lagnir fyrir gufu, heitt og kalt vatn.  
• Almennt viðhald á loftræstikerfum.
• Ábyrgð á að vinnugögn séu uppfærð. 

GUFUVEITA 

VÉLVIRKI / JÁRNIÐNAÐARMAÐUR / BLIKKSMIÐUR

Rekstur og viðhald frá holutoppi að skiljustöð.  

Helstu verkefni
• Reglubundinn rekstur, viðhald og bilanagreining á búnaði. 
• Úrbætur og endurnýjun búnaðar.
• Skráning á viðhaldi, eftirliti og bilunum í viðhaldskerfi.
• Nýsmíði.

RAFMAGN

RAFVIRKI / RAFVEITUVIRKI

Umsjón með fjölbreyttum og umfangsmiklum rafbúnaði orkuvera

Helstu verkefni
• Reglubundinn rekstur, viðhald og bilanagreining á búnaði. 
• Skráning á viðhaldi, eftirliti og bilunum í viðhaldskerfi.
• Úrvinnsla verkefna úr lögskipaðri rafskoðun.

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM SEM HAFA GÓÐA FRAMKOMU, 

JÁKVÆÐNI OG LIPURÐ Í MANNLEGUM SAMSKIPTUM. VIÐ LEGGJUM 

ÁHERSLU Á FRUMKVÆÐI OG SJÁLFSTÆÐI ÁSAMT SNYRTIMENNSKU. 

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

VIÐHALD MANNVIRKJA 

IÐNAÐARMAÐUR

Umsjón með rekstri og viðhaldi á orkuverum, skrifstofubyggingum 
og öðrum mannvirkjum er tilheyra rekstrinum.  

Helstu verkefni
• Reglubundinn rekstur og viðhald. 
• Umsjón með verktökum.
• Efnisöflun og innkaup.
• Skráning á viðhaldi, eftirliti og bilunum í viðhaldskerfi

UMHIRÐA OG ÞRIF   

REYNSLA SEM NÝTIST Í STARFI

Meginverkefni er þrif og umhirða stöðvarhúsa og útisvæða 
orkuvera. 

Helstu verkefni
• Þrif og umhirða í orkuverum og á útisvæðum.
• Aðstoð við aðra starfsemi orkuvera.
• Skráning á viðhaldi, eftirliti og bilunum í viðhaldskerfi.

HS Orka hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í yfir 40 ár og 
ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt samfélaginu 
til hagsbóta. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur  sérfræðinga með mikla 
reynslu og þekkingu á sínu sviði. Heildarfjöldi starfsmanna er um 60.

Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og 
Reykjanesvirkjun sem eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að 
öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.



Yfirmaður lausnaþjónustu 

Upplýsingatæknideild

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

Upplýsingatæknideild Reykjavíkur auglýsir laust starf yfirmanns lausnaþjónustu hjá deildinni.
 
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 notendur. 
Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu skýjalausna og annarra nýjunga á sviði upplýsingatækni til 
þess að nútímavæða tæknilega innviði og auka skilvirkni og bæta þjónustu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sigurðarson deildarstjóri upplýsingatæknideildar, í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið 
arnar.thor.sigurdarson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 14. maí nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Stjórnun teymis kerfisstjóra og sérfræðinga sem sinna  
 kerfisrekstri, þróun, viðhaldi og þjónustu við þau kerfi sem eru í  
 rekstri fyrir Reykjavíkurborg. 
• Stefnumótun, umbótavinna og yfirumsjón með þróun kerfa  
 og verkferla.
• Tryggja hnökralausan rekstur kerfismiðju og þróun og viðhald   
 innviða kerfismiðju. 
• Þróun á nýtingu og notkun skýjalausna. 
• Verkefnastjórnun stærri upplýsingatækniverkefna.  
• Árangursstjórnun. 
• Forysta og liðstjórnun. 
• Samskipti við þjónustubirgja og búnaðarbirgja.
• Öryggismál (Cyber Security). 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur  
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi. 
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla á sviði  
 upplýsingatækni ásamt lausnamiðaðri stjórnun. 
• Reynsla af tæknilegri áætlunargerð og greiningu ferla.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og á ensku.

Leikskólinn Aðalþing 
óskar eftir að ráða 
Deildarstjóra 

í haust eða fyrr

Aðalþing er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 

sem leggur áherslu á margskonar 
þróunarstarf, skemmtilega 

nýbreytni og starfar í anda Reggio Emilia. 
 

Gerð er krafa um starfsréttindi leikskólakennara, 
góða samkiptahæfni og brennandi áhuga. 

Góður vinnutími. 

Við viljum jafnframt ráða ßeiri 
leikskólakennara 

og 
starfsmenn  

til að sinna sérkennsluverkefnum t.d. 
leikskólakennara, leikskólasérkennara, 

þroskaþjálfa eða fólk með aðra góða menntun. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um starf með okkur 

en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 
starfandi við skólann. 

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um stšrÞn ’ Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST) 
Sálfræðingur / Félagsráðgjafi

Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með 
fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegð-
unar- og vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili 
og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla 
og aðra lykilaðila svo sem heilbrigðisstofnanir, barna-
vernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar starfa undir stjórn 
sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri og eftir 
meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar 
um starfið má finna á starfatorg.is

Menntun og reynsla
• Krafa um masterspróf og starfsréttindi sem  
 sálfræðingur eða félagsráðgjafi.
• Æskileg sérmenntun í meðferðarvinnu og/eða reynsla í  
 meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og  
 fjölskyldna þeirra.
• Krafa um staðgóða þekkingu á kenningarlegum  
 bakgrunni MST.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og kerfisbundið og að geta  
 sett fram niðurstöður skriflega.
• Góð enskukunnátta, bæði munnlega og skriflega. 

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika  
 og jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega,  
 markmiðatengt og lausnarmiðað.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna-
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og  
viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun 
Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí n.k. 
Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í 
síma 530 2600 (www.bvs.is). Með umsóknum skulu fylgja 
upplýsingar um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu 
berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík 
eða á netfangið bvs@bvs.is

Barnaverndarstofa

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að flugmenntuðum sérfræðingi eða aðila með mikla reynslu 
af flugmálum í starf hjá öryggis- og fræðsludeild samhæfingarsviðs stofnunarinnar. 
Starfið felst einkum í að hafa umsjón með rekstri gagnagrunns um flugatvik, þ.m.t. 
skráningu og greiningu gagna og miðlun upplýsinga um flugöryggi. Viðkomandi annast 
samskipti við innlendar og alþjóðlegar stofnanir og fyrirtæki í flugtengdum rekstri varðandi 
málaflokkinn. Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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

í öryggis- og fræðsludeild

Sérfræðingur 
í flugmálum 

Umsóknarfrestur 
er til 28. maí 2018

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Flugtengd menntun eða háskólamenntun            

sem nýtist í starfi.  

• Reynsla og/eða þekking á loftförum og 
flugstarfsemi auk áhuga á flugöryggi.

• Kunnátta í tölfræði og greiningu gagna er skilyrði 
sem og gott vald á framsetningu upplýsinga.

• Mjög góð almenn tölvukunnátta þ.m.t á töflureikna 
er áskilin og þekking á gagnagrunnum er kostur. 

• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði, bæði í ræðu og riti.

• Góð íslenskukunnátta.

• Leitað er að samviskusömum og jákvæðum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt, hefur gott viðmót og sýnir 
frumkvæði í starfi. 
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Vegna aukinna umsvifa, leitar Explore CRM eftir framúrskarandi ráðgjafa 
til að miðla þekkingu og aðferðafræði CRM til okkar viðskiptavina.

Fyrirtækið er með traustan grunn viðskiptavina og sérhæfir 
sig í stjórnendaráðgjöf, innleiðingu og aðlögunum á Microsoft 
Dynamics CRM (365).

Starfið felur í sér ráðgjöf í formi greininga og stuðnings við 
notendur þar sem unnið er náið með stjórnendum að nýjungum 
innan fyrirtækja. Sömuleiðis krefst starfið þekkingar til að 
framkvæma aðlaganir í CRM kerfum viðskiptavina okkar. 
Við leggjum mikla áherslu á léttleika í okkar vinnumhverfi 
og því að hafa gaman í vinnunni.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2018.

Kröfur
- Metnaður og áhugi til að ná árangri í starfi
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Hæfni í greiningu þarfa viðskiptavina
- Örugg framkoma og færni í mannlegum samskiptum 
- Góður skilningur á upplýsingatækni
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á CRM og/eða Office 365 er kostur
- Þekking á viðskiptastýringu, stjórnun og sölu einnig kostur

Nánari upplýsingar veitir Eyvindur Ívar, ivar@explorecrm.is.
Hægt er að sækja um starfið á www.explorecrm.is/umsokn

Ert þú öflugur ráðgjafi?

Persónuverndarfulltrúi
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir að ráða persónuverndarfulltrúa vegna innleiðingar bæjarins á nýrri persónuverndarlöggjöf.

Helstu verkefni
• Stýrir innleiðingu persónuverndar löggjafar.
• Veitir upplýsingar og ráðgjöf um vinnslu persónuupplýsinga 

gagnvart stjórnendum bæjarins.
• Hefur eftirlit með starfsemi bæjarins við meðferð 

persónuupplýsinga.
• Annast samskipti við Persónuvernd.
• Annast önnur ytri samskipti bæjarins á sviði 

persónuverndarmála.
• Sinnir kynningu gagnvart starfsfólki.
• Vinnur með gæðastjóra að rekstri og þróun gæðakerfis 

bæjarins.

kopavogur.is

Frekari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon sviðstjóri stjórnsýslu sviðs (pallm@kopavogur.is).
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2018

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar.

Persónuverndarfulltrúinn ber ábyrgð á innleiðingu persónuverndarlöggjafar hjá Kópavogsbæ. Um er að ræða 100% starf. 
Persónuverndarfulltrúi vinnur með gæðastjóra að rekstri gæðakerfis og tekur við hlutverki gæðastjóra Kópavogsbæjar í framtíðinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi svo sem verkefnis

stjórnun (MPM), lögfræði, verkfræði, viðskiptafræði og stjórnsýslufræði.
• Reynsla og þekking á gæðastjórnun, hönnun ferla og viðhald gæðaskjala.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Þekking á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar er kostur.
• Þekking á öryggis og upplýsingatæknimálum er kostur.
• Framúrskarandi samstarfs og samskiptahæfni.
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.
• Góð tölvukunnátta.
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Óskum eftir sölumanni/
ráðgjafa til starfa

Reynsla af sölustöfum eða menntun sem nýtist í starfi æski-
leg. Þjónustulund og áhugi á því að skara fram úr sem og 
sjálfstæð vinnubrögð. Frumkvæði og tölvuþekking æskileg.

Spennandi, gefandi, skemmtilegt og krefjandi starf. 
• Leitað er eftir sölumanni í fullt starf/sumarstarf
• Vinnutími er frá 10-18.00 alla virka daga og annan hvern   
 laugardag frá 12-15.00.
• Erum að leita af metnaðarfullum einstakling strák/stelpu   
 milli 20-40 ára.
• Góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila 
• Þarf að geta hafið störf í júní

Bílasala með um 30 ára reynslu og góða verkefnastöðu.
Innisvæði og 150 bíla úti

Hafið samband í póstfangið 
ingimar@nyja.is eða síma 893 2165

 

 

 

 

Auglýst er eftir verkefnastjóra til starfa á skrifstofu Heilbrigðisvísindasviðs

Helstu verkefni: 

• Ráðgjöf og aðstoð við fjármál og uppgjör erlendra 
styrkja og rannsóknaverkefna

• Fjárhagsáætlanir 
• Stjórnendaupplýsingar
• Upplýsingamiðlun varðandi fjármál, kennslu og 

rekstur 
• Ýmis önnur þróunar- og fjármálaverkefni 

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari 
upplýsingar á heimasíðu HÍ: 
http://www.hi.is/laus_storf 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólapróf í viðskiptafræði, fjármálum eða 
skyldum greinum 

• Mjög góð færni í Excel er nauðsynleg 
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að 

tileinka sér nýjungar á því sviði 
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum ásamt færni í að miðla eigin 
þekkingu 

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Góð ritfærni og færni í miðlun og framsetningu 

upplýsinga 

Ef þú ert lausnamiðaður, skipulagður og kraftmikill einstaklingur sem brennur fyrir að þróa nýjar leiðir, hefur 
gaman af tölum og miðlun upplýsinga, þá hvetjum við þig til að lesa áfram. 

Meginhlutverk verkefnastjórans er að stuðla að hagkvæmum rekstri og faglegri þjónustu á sviði fjármála, í 
samstarfi við rekstrarstjóra og til samræmis við stefnu og markmið Háskóla Íslands. Viðkomandi mun einnig taka 
þátt í þróun á þjónustu sviðsskrifstofunnar og verða hluti af fjármálateymi hennar, sem vinnur að fjölbreyttum 
verkefnum og styður við stjórnendur sviðsins. 

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands starfar
á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

ERU FJÖLBREYTT FJÁRMÁLAVERKEFNI 
FYRIR ÞIG? 

+ Nánari upplýsingar veita:  
Guðmundur Páll Jakobsson I gudmundurp@icelandair.is 
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á 
careers.icelandair.is eigi síðar en 22. maí 2018.

STARFSSVIÐ: 
I Gerð flugáætlana (Flight Planning)
I Eftirlit með flugvélum félagsins (Flight Following)
I Önnur tilfallandi verkefni í flugumsjón

FLUGUMSJÓNARMENN

Icelandair óskar eftir að ráða flugumsjónarmenn í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með framúrskarandi samskiptahæfileika 
sem hafa áhuga á að vinna sem hluti af öflugri liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.     

HÆFNISKRÖFUR: 
I Gilt skírteini flugumsjónarmanns er æskilegt
I Góð skipulagshæfni
I Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð  
 og skipulögð vinnubrögð
I Hafa metnað til að ná árangri í starfi
I Góð tölvufærni
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRTALIN GÖGN: 
I Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum  
 sambærilegum prófskírteinum
I Nýtt sakavottorð 
I Skírteini flugumsjónarmanns er æskilegt 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið á dag- og næturvöktum (5-5-4). 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 



Álftanesskóli auglýsir eftir aðstoðarskólastjóra í fullt starf frá og með 1. ágúst 2018.

Álftanesskóli er heildstæður grunnskóli í Garðabæ. Ríflega 400 nemendur eru í skólanum og er 
skólastarfið m.a. byggt á hugmyndafræðinni um „Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga“. 
Skólinn er staðsettur nálægt fjöru og fallegri náttúru, auk þess að vera í göngufæri við tvo leikskóla 
og íþróttamiðstöð. Í sumar hefst vinna við nýja viðbyggingu við skólann, sem mun bæta aðstöðu 
nemenda og starfsfólks til muna, m.a. vegna nýs mötuneytis, bókasafns og tengingar við íþrótta-
miðstöð. 

Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til að starfa að sveigjanlegu skólastarfi samkvæmt 
skólastefnu Garðabæjar og áherslum Álftanesskóla, sem m.a. felast í fjölbreyttum kennslu- og 
námsmatsaðferðum og að koma til móts við fjölbreyttar þarfir allra nemenda.

Starfssvið:
• Starfa með skólastjóra að daglegri stjórnun skólans
• Vera faglegur leiðtogi á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og skólasamfélagsins í heild
• Ber m.a. ábyrgð á starfi lausnateymis, úrlausn afleysinga og úrræðum fyrir nemendur með  
 sérþarfir í samráði við fagaðila

Menntun, reynsla og hæfni:
• B.Ed. próf og leyfisbréf til kennslu í grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla á sviði skólastjórnunar 
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar
• Reynsla af úrlausnum nemendamála og foreldrasamskipta er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erna Ingibjörg Pálsdóttir, núverandi aðstoðarskólastjóri, 
erna@alftanesskoli.is eða í síma 821-5009.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
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AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI ÁLFTANESSKÓLA
Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur á efnahagssviði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða áhugasaman sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og opin-
berra fjármála. Í starfinu felst meðal annars umsjón með gerð fjármálareikninga í samstarfi við 
Seðlabanka Ísland og gerð alþjóðlegrar tölfræði um lífeyrismál.  Einnig fellur undir starfið þróun 
aðferða, afurða og framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti og 
samstarf við hagsmunaaðila og innlendar og erlendar stofnanir.

Hæfniskröfur:
•	Háskólapróf	í	hagfræði,	viðskiptafræði,	
 verkfræði, eða önnur sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi 
•	Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	fram-
 setningu tölulegra upplýsinga
•	Reynsla	af	vinnslu	gagna	í	gagnagrunns-	
 umhverfi er kostur
•	Þekking	á	þjóðhagsreikningum	og	fjármálum	

hins opinbera er kostur

•	Þekking	og	reynsla	af	verkefnastjórn	er	kostur
•	Þekking	á	reiknishaldi	fyrirtækja	og	stofnana	

er kostur
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt,	skipulega	og	undir	

álagi
•	Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,   
Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

www.vestmannaeyjar.is

Starf 
SkólaStjóra
GrunnSkóla 
VeStmannaeyja

Vestmannaeyjabær auglýsir stöðu skólastjóra við 
Grunnskóla Vestmannaeyja lausa til umsóknar.  
Leitað er eftir leiðtoga með góða færni í mannlegum 
samskiptum, menntun og reynslu sem nýst getur til að 
leiða þróttmikið skólastarf og efla þátt skólasamfélags- 
ins í bæjarfélaginu. 

Hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á 
grunnskólastigi

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018.  
Umsókn merkt „Umsókn um starf skólastjóra“ sendist á  
drifagunn@vestmannaeyjar.is eða jonp@vestmannaeyjar.is.  
Ekki er sótt um á sérstökum eyðublöðum en með  
umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, 
leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði 
fræðslumála, ábendingar um meðmælendur sem og 
almennar upplýsingar um viðkomandi.
 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2018. Nánari  
upplýsingar um starfið veitir Drífa Gunnarsdóttir fræðslu-
fulltrúi í síma 488-2000, drifagunn@vestmannaeyjar.is eða 
Jón Pétursson framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslu- 
sviðs í síma 488-2000, jonp@vestmannaeyjar.is

Grunnskólinn í Vestmannaeyjum þjónar nemendum frá 
1. – 10. bekk. Í skólanum eru rúmlega 500 nemendur og er 
skólinn starfræktur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar  
í Barnaskóla v/Skólaveg og hins vegar í Hamarsskóla  
v/Bessahraun. Í skólastarfinu er lögð áhersla á líðan nemenda, 
fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og góðan náms- 
árangur. Skólinn vinnur samkvæmt 
hugmyndafræði og vinnubrögðum 
Uppeldi til ábyrgðar og eru leiðarljós 
skólastarfsins Gleði - Öryggi - Vinátta.

Starfsfólk vantar við ræstingar við  
Borgarholtsskóla frá og með 20. ágúst 2018. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning  
Eflingu  og stofnanasamning Borgarholtsskóla. 

Vinnutími er frá 8-16.

Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Harðardóttir, 
hjordish@bhs.is, s: 698-2916

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is,  
eru upplýsingar um skólann og starfsemi hans. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti  
til Ársæls Guðmundssonar, skólameistara,  

arsaell@bhs.is fyrir 17. maí 2018.

Ræstingar 
Borgarholtsskóli
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kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
 Álfhólsskóla  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri verkefna í Álfhólsskóla  

· Dönskukennari í Kársnesskóla  

· Enskukennari í Snælandsskóla  

· Forstöðumaður dægradvalar í Hörðuvallaskóla  

· Forstöðumaður í dægradvöl Snælandsskóla  

· Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í dægradvöl    
 Kópavogsskóla  

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla  

· Íþróttakennari í Kópavogsskóla  

· Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla  

· Kennari í Lindaskóla

· Kennari í Vatnsendaskóla  

· Laus staða kennara á yngsta stig í    
 Kársnesskóla  

· Matreiðslumaður í Kópavogsskóla  

· Náttúrufræðikennari á miðstig í    
 Hörðuvallaskóla  

· Smíðakennari í Kársnesskóla  

· Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í   
 Álfhólsskóla  

· Tónlistarkennari í Salaskóla  

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum   
 Kópasteini  

· Afleysingastaða deildarstjóra í Sólhvörfum  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í leikskólann Baug  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk  

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum  

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum  

· Þroskaþjálfi og eða iðjuþjálfi í Sólhvörfum  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni  

Velferðarsvið

· Félagsráðgjafi í barnavernd Kópavogs  

· Starfsmaður óskast í sértæka heimaþjónustu  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

Annað

· Náttúrufræðingur á Náttúrufræðistofu   
 Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu

· Persónuverndarfulltrúi  hjá Kópavogsbæ

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona  

· Starfsmaður við Salalaug - Karl  

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2018.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skal senda á hvern 
leikskóla fyrir sig, sjá upplýsingar á www.mos.is um heimasíður leikskólanna. Nánari upplýsingar um störfin veita 
leikskólastjórar viðkomandi leikskóla. Um framtíðarstörf er að ræða, starfshlutfall er samkomulag. Öllum umsóknum verður 
svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af 
báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Leikskólakennarar óskast í leikskóla Mosfellsbæjar 
 
LEIKSKÓLAR Í MOSFELLSBÆ LEITA AÐ LEIKSKÓLAKENNURUM OG DEILDARSTJÓRUM TIL STARFA. 
 
Íbúafjöldi Mosfellsbæjar er um 10.500 manns og er bærinn ört vaxandi útivistarbær enda stutt milli fjalls og 
fjöru og umhverfi bæjarins allt afar fagurt og mannlíf gott. Mosfellsbær starfrækir sjö leikskóla sem hver og 
einn státar af metnaðarfullri stefnu og starfsháttum. Leikskólarnir eru; Hlaðhamrar með 80 börn, Hlíð með 82 
börn, Hulduberg með 112 börn,  Höfðaberg með 54 5 ára börn sem er samrekinn með 1. og 2. bekk 
Lágafellsskóla, Krikaskóli, samrekinn leik- og grunnskóli með 100 leikskólabörn og 100 grunnskólabörn, 
Leirvogstunguskóli með 70 börn, og Reykjakot með 85 börn. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 
 
Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Leikskólakennaramenntun  
 Framhaldsmenntun kostur 
 Reynsla af því að starfa með börnum æskileg 
 Jákvæðni og góð færni í mannlegum 

samskiptum 
 
 

 
 Áhugi og metnaður fyrir að vinna með 

börnum er skilyrði 
 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi er æskilegt 
 Ef ekki er hægt að ráða leikskólakennara 

kemur til greina að ráða fólk með aðra 
menntun og reynslu. 
 
  

Staða leikskólastjóra við leikskólann Geislabaug

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavikurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Geislabaugi til umsóknar: 
Geislabaugur er fimm deilda leikskóli í Grafarholti, þar af er ein ungbarnadeild. 
Leikskólinn starfar á grundvelli aðalnámskrár leikskóla og er hugmyndafræði Reggio Emilia höfð að leiðarljósi. Í Geislabaugi er unnið 
metnaðarfullt og framsækið starf þar sem áhersla er lögð á lýðræði, jafnrétti, sköpun, virðingu og gleði. Leikskólinn er Grænfána 
leikskóli, sem hefur verið þátttakandi í Erasmus verkefni og  fengið Hvatningarerðlaun Skóla- og frístundaráðs. Samstarf er við 
íþróttafélag hverfisins sem og milli skóla í hverfinu m.a. með virkri þátttöku í þróunarverkefni um eflingu læsis. Umhverfi leikskólans 
er fjölbreytt og ósnortin náttúra í næsta nágrenni. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 

Geislabaugi. 

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.

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

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

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
•	Vera	faglegur	leiðtogi	leikskólans	og	móta	framtíðarstefnu		 	
 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu   
 Reykjavíkurborgar.
•	Bera	ábyrgð	á	daglegu	starfi	í	leikskólanum.
•	Skipuleggja	foreldrasamstarf	í	samvinnu	við	foreldra	 
 og starfsmenn.
•	Hafa	yfirumsjón	með	innra	mati	á	starfi	leikskólans	 
 og umbótaáætlunum.
•	Hvetja	til	þróunar	og	nýbreytni	í	leikskólastarfi.
•	Stýra	rekstri	leikskólans	á	grundvelli	fjárhagsáætlunar.
•	Bera	ábyrgð	á	starfsmannamálum,	svo	sem	ráðningum,	 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
•	Skipuleggja	tengsl	skólans	við	ýmsa	samstarfsaðila.

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

Mannvit óskar eftir að ráða starfsmann á rannsóknarstofu. Viðkomandi þarf að vera 
nákvæmur, þolinmóður og tilbúinn til að vinna í einu og öllu eftir ferlum. Hluti af verksviði 
rannsóknarmanns, svo sem vinna við plötuprófanir getur verið líkamlega erfi ð.  Viðkomandi 
þarf að geta hafi ð störf fl jótlega.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Sveinspróf tengt byggingariðnaði eða önnur sambærileg menntun æskileg.
•  Reynsla af rannsóknar- eða prófunarstörfum kostur. 
•  Meirapróf til aksturs vörubifreiðar er nauðsynlegt og réttindi á lyftara æskileg.
•  Skipulögð, nákvæm og vönduð vinnubrögð.

Mannvit hefur starfrækt rannsóknarstofu frá árinu 1993. Rannsóknarstofan sérhæfi r sig í 
prófunum tengdum mannvirkjagerð og býður upp á allar hefðbundnar prófanir og ýmsar 
sérhæfðar prófanir sem tengjast steinefni, steinsteypu, vegagerð, jarðtækni og bergtækni. 
Rannsóknarstofan sinnir einnig stálprófunum, gasgreiningum, efnagreiningum á vatni, 
greiningum á bergi, tæringarprófunum og plötuprófum. Rannsóknarstofan er vel tækjum búin í 
nýlega innréttuðu húsnæði að Víkurhvarfi  8 í Kópavogi.  

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí.
Sótt er um starfi ð á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri á netfanginu, mannaudssvid@mannvit.is. 

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

Vegna forfalla er laust til umsóknar tímabundið starf lektors í lögfræði.  
Um er að ræða 100% starf. Starfsstöð er á Akureyri.  
Ráðið verður í starfið til tveggja ára frá 1. ágúst 2018. 

Tímabundin staða lektors í lögfræði með áherslu á 
almenna lögfræði við félagsvísinda- og lagadeild hug- og félagsvísindasviðs

Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið  
starfsumsokn@unak.is. Ekki eru notuð stöðluð umsóknareyðublöð. Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskóla-
kennara á Akureyri og fjármálaráðherra. Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í 
samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 
fyrir Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við 
Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að 

hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Edward Huijbens formaður félagsvísinda- og lagadeildar, sími 460 8619,  
netfang: edward@unak.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Umsækjandi	skal	hafa	þekkingu	og	reynslu	í	lögfræði	í	samræmi	við	alþjóðleg	viðmið,staðfest		

með	áliti	dómnefndar	eða	með	doktorsprófi	frá	viðurkenndum	háskóla,	sbr.	1.	mgr.	16.	gr.	laga		
nr.	85/2008	um	opinbera	háskóla.	Doktorspróf	í	lögfræði	er	æskilegt	til	að	bera	starfsheitið	lektor.	

•	 Umsækjandi	skal	í	umsókn	sýna	fram	á	hæfni	sína	til	að	stunda	rannsóknir	á	grunnsviðum	lögfræði.
•	 Kennslu-	og	stjórnunarreynsla	á	háskólastigi	er	æskileg.
•	 Reynsla	af	lögfræðistörfum	er	æskileg.
•	 Krafist	er	góðrar	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	skipulagshæfni.
•	 Umsækjandi	þarf	að	taka	þátt	í	þróun	og	framkvæmd	sveigjanlegs	náms	í	lögfræði.
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku,	jafnt	töluðu	sem	rituðu	máli.
•	 Við	mat	á	umsóknum	er	tekið	mið	af	hversu	vel	viðkomandi	uppfyllir	þarfir	lögfræði	við		

Háskólann	á	Akureyri.

Umsókn skal fylgja:
•	 Greinargóð	skýrsla	um	náms-	og	starfsferil,	fræðistörf	og	kennslureynslu.
•	 Greinargerð	um	fyrirhugaðar	rannsóknaráherslur.	
•	 Staðfest	afrit	af	öllum	viðeigandi	prófskírteinum.
•	 Umsagnir	um	kennslu-	og	stjórnunarstörf	umsækjanda	eftir	því	sem	við	á.
•	 Tilnefna	skal	þrjá	meðmælendur,	æskilegt	er	að	einn	þeirra	sé	næsti	yfirmaður	í	núverandi	starfi		

eða	fyrra	starfi	umsækjanda.
•	 Þær	fræðilegu	ritsmíðar	sem	umsækjandi	telur	sín	bestu	verk	(þrjú	til	fimm	rit).	Þegar	fleiri	en	einn	

höfundur	stendur	að	innsendu	ritverki	skal	umsækjandi	gera	grein	fyrir	framlagi	sínu	til	verksins.

www.unak.is/lausstorf
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Tanntæknir / aðstoðarmanneskja  
tannlæknis óskast

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir starfskrafti í 50% starf.  Um er 
að ræða góðan vinnutíma í þægilegu starfsumhverfi, á tannlækna
stofu sem sinnir fjölbreyttum tannlækningum.  Æskileg er menntun á 
heilbrigðissviði eða starfsreynsla í sambærilegu starfi.  Viðkomandi 
þyrfti að geta hafið störf við fyrsta tækifæri. Trúnaði er heitið vegna 
umsókna. Áhugasamir vinsamlegast hafið samband á netfangið 
tannsi@haffi.is

Lausar stöður fyrir skólaárið 2018-2019

Forfallakennari (100%), íþróttakennari vegna forfalla (100%), 
kennari í leikrænni tjáningu í 5.-10. bekk (100%), tónmennta-
kennari (stundakennsla).

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með mikla 
hæfni í mannlegum samskiptum, góða íslenskukunnáttu og 
brennandi áhuga á grunnskólastarfi. Reynsla af teymisvinnu 
er mikilvægur eiginleiki.

Í Vallaskóla eru um 600 nemendur í 1.-10. bekk og 100 starfs-
menn, sjá www.vallaskoli.is.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Þorvaldi H. Gunnarssyni skólastjóra 
á netfangið thorvaldur@vallaskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til 23. maí 2018.  
Störfin henta jafnt körlum sem konum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags.



STUTT STARFSLÝSING
	 Vinna	við	bilanagreiningu	og			

viðgerðir	á	vörubílum	og	rútum	

	 Þátttaka	í	þjálfun	og	símenntun

BIFVÉLAVIRKI Á VOLVO VÖRUBIFREIÐA- OG

HÆFNISKRÖFUR
	 Réttindi	í	bifrélavirkjun/vélvirkjun	eða	reynsla	í	

vörubifreiðaviðgerðum		

	 Gilt	bílpróf,	meirapróf	kostur	

	 Góð	þjónustulund	og	vilji	til	að	vera	virkur	hluti	af	
góðri	liðsheild		

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari,  
þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu	núna!

Brimborg	óskar	eftir	að	ráða	bifvélavirkja	á	Volvo	vörubifreiða-	og	rútuverkstæði.	Verið	er	að	
byggja	nýtt	og	vel	tækjum	búna	þjónustumiðstöð	fyrir	atvinnutæki	að	Hádegismóum	8,	en	
þar	verður	rík	áhersla	lögð	á	fagmennsku	og	góða	umgengni	í	frábærri	starfsmannaaðstöðu	
og	framúrskarandi	vinnuumhverfi.	Starfsemin	að	Hádegismóum	verður	undir	nafninu	Veltir.	
Sæktu	um	í	dag!

RÚTUVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa óskar EAK eftir að ráða starfsmann 
til vinnu í eldsneytisbirgðastöð á Keflavíkurflugvelli. Um er 
að ræða 100% starf.
• Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta skilyrði
• Reynsla af viðgerðum og verkstæðisvinnu kostur
• Meirapróf kostur.
Athugið að áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst 
þar sem umsóknir verða metnar jafnóðum. 

EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir 
flugvélaeldsneyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. 
Starfsstöðin er á Keflavíkurflugvelli en þar starfa á vegum 
fyrirtækisins 50 starfsmenn. 

Upplýsingar og umsóknir sendast á melkorka@eak.is
Umsóknafrestur er til og með 28. maí 2018

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði
EAK óskar eftir starfsmanni  

Framtíðarstarf í Eldsneytisbirgðastöð

Óskum eftir öflugum framtíðarstarfsmanni í framleiðslu 
og afgreiðslu í 100% starf. Góð kunnátta á photoshop er 
nauðsynleg. Áhugi á ljósmyndum og myndrænni fram

setningu er kostur. Áhugasamir sendi umsókn á netfangið 
hanspetersen@hanspetersen.is

STARF Í TÆKNIDEILD SS Á HVOLSVELLI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni í viðhalds- og tæknideild félagsins 

á Hvolsvelli. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að bætast 

í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað. Vinnutími er 7:00 til 17:00.  

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 25. maí nk. 

Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma 488 8202.

Sláturfélag Suðurlands er 111 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

 STARFSLÝSING

• Umsjón með keyrslu á kæli-  

 og frystivélum ásamt  

 almennu viðhaldi

 MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Vélstjóri/vélvirki eða reynsla af vinnu við kæli- og frystikerfi

• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt

• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

RÁÐGJAFI
HLUTASTARF/FULLT STARF

Klettabær leitar eftir öflugum ráðgjafa til starfa.
Klettabær ehf. rekur skammtíma- og langtímabúsetu fyrir 
börn og ungmenni með margþættan vanda. Í starfi okkar 
höfum við að leiðarljósi að skapa börnum og ungmennum 
öruggt og heimilislegt umhverfi.

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið.
Framtíðarstarf er í boði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Um er að ræða vaktavinnu.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@klettabaer.is 
merkt “Ráðgjafi”. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Drífa Lind Harðardóttir 
mannauðsstjóri Klettabæjar, drifa.lind@klettabaer.is

 Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvetja og styðja við þjónustuþega til sjálf¬stæðis og virkni
• Umönnun, eftirfylgd og félagslegur stuðningur
• Fyrirmynd fyrir alla þjónustuþega
• Almennt heimilishald
• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
• 23 ára og eldri
• Reynsla af því að starfa með fólki skilyrði
• Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
• Þekking á einhverfu og hagnýtri atferlis¬greiningu æskileg

Frumkvæði og jákvæðni í starfi
Hreint sakavottorð í samræmi við lög

KLETTABÆR EHF.
Síðumúli 33

Jóhanna M. Fleckenstein forstöðumaður
s. 779 6030

Guðjón Þ. Gíslason forstöðumaður
s. 692 7088

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.



  

• Gæði í fagstarfi – fagstarfið í   
 Grunnskólanum er mjög gott samkvæmt  
 nýju ytra mati Menntamálastofnunar
• Starfsánægja starfsfólks –  
 starfsánægja mælist mikil
• Ánægja foreldra – nálægð í litlu   
 samfélagi gefur skólastjóra frábær   
 tækifæri til mikillar foreldrarsamvinnu
• Góður rekstur 

 Hæfniskröfur
• Réttindi sem grunnskólakennari
• Öll stjórnunarreynsla er mikilvæg
• Góð samskipta- og leiðtogahæfni 
 

Skólastjóri Grunnskólans  
á Tálknafirði
Laus er staða skólastjóra Grunnskólans á Tálknafirði. 
Menning og andrúmsloft Grunnskólans einkennist af 
gleði, kærleika og mikilli sköpun. Skólastjórastarfið er 
mjög skemmtilegt, fjölbreytt og þroskandi. Helstu 
verkefni skóla stjóra eru:

Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á að sækja um, en umsóknarfrestur er til 20. maí.
Umsóknir skulu sendar á netfangið talknafjardarskoli@skolinn.is en þangað má einnig 
senda fyrirspurnir um starfið. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Kennari óskast 
til starfa

• Æskileg sérsvið, raungreinar,   
 stærðfræði og unglingakennsla

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

 » Frumkvæði, fagmennska  
og skipulagshæfni

 » Góður skilningur á upplýsinga-
söfnun og gagnaskilum

 » Reynsla af viðskiptagreind

 » Reynsla í fjármálageiranum  
er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Davíð 
Jóhannsson, forstöðumaður 
Upplýsingagreindar (David.
johannsson@landsbankinn.
is) í síma 410 7415 og Berglind 
Ingvarsdóttir mannauðsráðgjafi 
(Berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is) í síma 410 7914. 

Landsbankinn rekur margþætt og fjölbreytt viðskiptagreindarumhverfi. 
Upplýsingagreind tilheyrir Upplýsingatæknisviði og er helsta verkefni 

deildarinnar að efla hagnýtingu upplýsinga fyrir viðskiptaeiningar bankans. 
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á gögnum og greiningum þeirra 

og hafa hæfni til að miðla upplýsingum innan bankans. 

Sérfræðingur í 
Upplýsingagreind

Helstu verkefni
 » Uppbygging viðskiptagreind-
arumhverfis (BI) bankans

 » Gagnavinnsla í Oracle grunni 
(SQL) 

 » Framsetning upplýsinga með 
aðstoð SAP Business Objects

 » Styðja deildir bankans með ráð-
gjöf varðandi gagnagreiningu

Umsókn merkt Sérfræðingur í Upplýsingagreind fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.
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Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 22. maí nk. 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 120 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina Fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
SÖLUMANN Í HAFNARFIRÐI

Hæfniskröfur  
• Reynsla af sölustörfum   
• Rík þjónustulund   
• Frumkvæði 
• Samskiptahæfni
• Iðnmenntun kostur

SÖLUMAÐUR Í HAFNARFIRÐI
Starfslýsing 
• Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Frágangur á pöntunum
• Heimsóknir til viðskiptavina 
• Önnur tilfallandi störf

Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og 
sveigjanlegan sölumann til starfa í verslun Sindra í Hafnarfirði. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014

FAGLITUN
Starfsmaður óskast við dufthúðun á málmum

Faglitun er sérhæft fyrirtæki sem fæst alfarið við 
dufthúðun á málmum (powder coating)

Starfið felst í móttöku, þrifum á efni fyrir húðun, 
upphengjun efnis, pökkun, þrifum á verkstæði 

og annað sem tengist daglegri starfsemi.

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurn á  
netfangið litun@litun.is 

HEKLA óskar eftir að ráða kraftmikinn og hæfileikaríkan  
sérfræðing til starfa á markaðssviði.

Hæfniskröfur:
•	 Menntun	á	sviði	markaðsfræða,	blaðamennsku		
	 eða	sambærilegu
•	 Reynsla	af	markaðsmálum	og	umsjón	netmiðla
•	 Færni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	tæknileg	þekking,	m.a.	á	samskiptamiðlum		
	 og	vefumsjónarkerfum
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	starfa	við	krefjandi		
	 og	fjölbreytt	verkefni
•	 Þekking	á	Photoshop	og	Lightroom	er	kostur

Sérfræðingur á Markaðssviði

Yfir 130 manns  
starfa hjá HEKLU hf.  
En félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og er leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Höfuðstöðvar HEKLU 
hf. eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík og 
umboðsmenn eru um 
land allt.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Sigríður	Dröfn	Ámundadóttir	mannauðsstjóri,		
sigridur@hekla.is.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	17.	maí	nk.		
Umsóknir berist í gegnum ráðningarvef Alfreðs: www.hekla.alfred.is

Stutt lýsing á starfi:
•	 Þátttaka	í	markaðs-	og		 	
	 þjónustuaðgerðum
•	 Samskipti	og	upplýsingagjöf
•	 Stafræn	markaðssetning
•	 Umsjón	með	vefjum	HEKLU
•	 Viðburðastjórnun
•	 Textagerð	fyrir	bæklinga,	auglýsingar		
	 og	annað	markaðsefni
•	 Önnur	tilfallandi	verkefni		
	 á	markaðssviði

 
  

Skaftárhreppur

Frábær tækifæri í Skaftárhreppi fyrir drífandi 
og metnaðarfulla einstaklinga

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu
Laust er til umsóknar framtíðarstarf skólastjóra Kirkjubæjarskóla 
á Síðu sem staðsettur er á Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarskóli 
er grunnskóli fyrir 1.-10. bekk með nemendur úr öllu sveitar-
félaginu. Nemendafjöldi skólaárið 2017-2018 er 43 og miðast 
samkennsla árganga við fimm námshópa. Aðstaða til íþróttaiðk- 
unar er til mikillar fyrirmyndar ásamt því sem skólinn á í mjög 
góðu samstarfi við Héraðsbókasafnið sem er í sama húsi. 
Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni og samvinna. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.kbs.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferli er á www.klaustur.is. 

Grunnskólakennarar
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla á síðu næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. sjónlist/hönnun og smíði ásamt 
sérkennslu. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Upplýs- 
ingar veitir Kjartan Kjartansson skólastjóri s: 865-7440. Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið skolastjori@klaustur.is eða í pósti 
merktar Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á www.kbs.is. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. Framundan eru spennandi verkefni 
m.a. vinna við nýtt aðalskipulag ásamt margvíslegum uppbygg- 
ingaráformum á ýmsum sviðum í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra. Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli er á  
www.klaustur.is 

Heilsuleikskólinn Kæribær 
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa 
á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjar- 
klaustri. Heilsuleikskólinn Kæribær er í örum vexti og verður í 
haust tveggja deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Um er að ræða störf deildarstjóra/
staðgengil leikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á http://kaeribaer.
leikskolinn.is/. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri á 
leikskoli@klaustur.is eða í síma 487-4803. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins og 
býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir 

fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjölskylduvænt 
með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 170 manns. Á 
Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. 
verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, bókasafn, kaffihús 
og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt 

íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Aðstoðarskólastjóri
• Umsjónarkennari á yngsta stig

Garðaskóli
• Deildarstjóri

Hofsstaðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi

Sjálandsskóli
• Grunnskólakennari á yngsta stig
• Grunnskólakennari í íslensku 
 á unglingastig

Akrar
• Leikskólakennari

Bæjarból
• Deildarstjóri
• Starfsfólk með fjölbreytta menntun

Holtakot
• Starfsmaður í eldhús

Hæðarból
• Deildarstjóri

Bæjarskrifstofur
• Sálfræðingur

Ísafold - dagdvöl aldraðra
• Starfsmaður

Sigurhæð - heimili fyrir fatlað fólk
• Þroskaþjálfi
• Sumarstarfsmaður

Ægisgrund - heimili fyrir fatlað fólk
• Forstöðumaður

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Skjól hjúkrunarheimili 
Laus er staða á hárgreiðslustofu á Skjóli

Um er að ræða verktakastarf
Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Guðný H. Guðmundsdóttir forstöðumaður hjúkrunar í 
síma 522 5600 gudny@skjol.is  

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík
  Sími: 522 5600

MARKAÐS- OG SÖLUSTARF HJÁ PROACT 
Við leitum að hressum aðila í markaðs- og söluteymið okkar. 
Við erum að leita að aðila með hársnyrtimenntun, glaðlegt og hresst 
viðmót, sjálfstæð vinnubrögð, góða almenna tölvukunnáttu og góða 
þekkingu á samfélagsmiðlunum. 

Starfið snýr að markaðssetningu og sölu á hársnyrtivörum undir 
vörumerkjum Matrix, Joico, Kérastase og Loreal Professionnel. 

Starfið felst í því að skipuleggja og framkvæma kynningu og sölu á 
nýjum vörum til hársnyrtistofa. Um er að ræða bæði almenna fæðslu 
og ráðgjöf til hársnyrtifólks, sem og skipulagningu á námskeiðum í 
samstarfi við erlenda birgja.

Skipuleggja kynningar á vörum fyrirtækisins til neytenda einkum með 
hinum ýmsu samfélagsmiðlum.

Viðkomandi fær þjálfun að hluta til hjá erlendum samstarfsaðilum 
okkar í evrópu.

Umsóknir með ferilskrá og frekari fyrirspurnir sendist á proact@proact.is fyrir 14. maí.  

Proact er heildverslun sem býður upp á sterk vörumerki fyrir hársnyrtistofur og snyrtistofur 
auk nokkurra annarra vöruflokka. Helstu vörumerki eru Matrix, Loreal Professionnel, Joico, 
Kérastase, Comfort Zone, Lycon.

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan 
einstakling í starf kennsluráðgjafa á kennslusvið háskólans. 
Kennslusvið stýrir skipulagningu og eftirfylgni innra og ytra 
gæðaeftirlits með námi og kennslu.

Kennsluráðgjafi

STARFSSVIÐ

–	 Þátttaka	í	þróun	og	innleiðingu	á	nýrri	
stefnu	um	gæði	náms	og	kennslu

–	 Þátttaka	í	þróun	aðferðafræði	kennslu	og	
innleiðingu	á	nýjum	kennsluaðferðum

–	 Ráðgjöf	og	handleiðsla	kennara

–	 Eftirfylgni	fjölhliða	mats	á	námi	og	kennslu

–	 Ráðgjöf	við	framkvæmd	kennslustefnu	

–	 Þátttaka	í	almennum	verkefnum	
kennslusviðs	s.s.	prófahaldi,	undirbúningi	
útskrifta,	almennu	gæðaeftirliti	o.	fl.	

HÆFNISKRÖFUR

–	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfið,	s.s.	í	
kennslufræði,	náms-	og	starfsráðgjöf	eða	
uppeldisfræði

–	 Reynsla	af	kennsluráðgjöf	eða	
sambærilegu	starfi

–	 Þekking	og	reynsla	af	háskólastarfi

–	 Reynsla	af	kennslu	í	háskóla	er	æskileg

–	 Frumkvæði	í	starfi	og	framsýni

–	 Skipulag	og	ögun	í	vinnubrögðum

–	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	er	skilyrði

–	 Teymishugsun,	lipurð	og	hæfni	í	
mannlegum	samskiptum

Nánari	upplýsingar	veitir	Einar	Hreinsson	(einarhr@ru.is)	forstöðumaður	kennslusviðs	og	
Sigríður	Elín	Guðlaugsdóttir	(sigridureg@ru.is)	framkvæmdastjóri	mannauðs.	Umsóknum		
skal	skilað	á	vef	Háskólans	í	Reykjavík,	radningar.hr.is/storf.	Farið	er	með	allar	fyrirspurnir		
og	umsóknir	sem	trúnaðarmál.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	27. maí 2018.

Hlutverk	Háskólans	í	Reykjavík	er	að	skapa	og	miðla	þekkingu	til	að	auka	samkeppnishæfni	og	lífsgæði	

fyrir	einstaklinga	og	samfélag	með	siðgæði,	sjálfbærni	og	ábyrgð	að	leiðarljósi.	Akademískar	deildir	

háskólans	eru	fjórar:	Lagadeild,	tölvunarfræðideild,	tækni-	og	verkfræðideild	og	viðskiptadeild.	Kennsla	

og	rannsóknir	við	Háskólann	í	Reykjavík	mótast	af	sterkum	tengslum	við	atvinnulíf	og	samfélag.	Lögð	er	

áhersla	á	þverfagleika,	alþjóðlegt	umhverfi,	nýsköpun	og	góða	þjónustu.	Nemendur	Háskólans	í	Reykjavík	

eru	um	3700	í	fjórum	deildum	og	starfa	um	250	fastir	starfsmenn	við	háskólann	auk	fjölda	stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Sviðið	sinnir	jafnframt	kennsluráðgjöf	og	þjálfun	kennara,	þróun	kennslukerfa,	prófum	og	annarri	
umsýslu	um	nám	og	kennslu	við	skólann.	Leitað	er	að	metnaðarfullum	einstaklingi	sem	er	tilbúinn	
að	taka	þátt	í	að	fylgja	eftir	stefnu	háskólans	varðandi	gæði	náms	og	kennslu.



Hjúkrunarfræðingur 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Heilsugæsluna 
Seltjarnarnesi og Vesturbæ. Um er að ræða 100% 
ótímabundið starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
20. ágúst eða eftir nánara samkomulagi. 
 
Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrunarmóttaka, heilsugæsluhjúkrun, 
ungbarnavernd og skólahjúkrun. Starfssvið 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu er mjög fjölbreytt. 
Þeir sinna meðal annars heilsuvernd barna, 
einstaklingum með langvinnan heilsuvanda,  
öldruðum, símaráðgjöf og bráðaþjónustu.

Hæfnikröfur
  Íslenskt hjúkrunarleyfi 
  Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
  Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki
  Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með 
  börnum
  Sjálfstæði í starfi 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar
Emilía Petra Jóhannsdóttir - 513 6100 
emilia.p.johannsdottir@heilsugaeslan.is

Ljósmóðir - sumarafleysing 
Ljósmóðir óskast til starfa í sumar við Heilsugæsluna 
Seltjarnarnesi og Vesturbæ. Um er að ræða 30% starf  
í júní, 100% starf í júlí og 30% starf í ágúst.  
 
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst aðallega í mæðravernd. Mæðravernd 
er í höndum ljósmæðra og heimilislækna á 
heilsugæslustöðvum og samráð er haft við 
fæðingarlækna ef þörf er á. Markmið með 
mæðravernd heilsugæslunnar er m.a. að stuðla að 
heilbrigði móður og barns, veita stuðning og ráðgjöf, 
greina áhættuþætti og veita fræðslu um meðgöngu og 
fæðingu. 

Hæfnikröfur
  Starfsleyfi sem ljósmóðir, ásamt íslensku  
  hjúkrunarleyfi skilyrði  
  Reynsla af vinnu á fæðingardeild og/eða  
  meðgöngudeild kostur
  Reynsla sem ljósmóðir á heilsugæslustöð  
  æskileg 
  Reynsla á vökudeild eða barnaspítala kostur.
  Góð þekking/próf í brjóstaráðgjöf 
  Góð færni í mannlegum samskiptum
  Sjálfstæði í starfi
  Góð íslenskukunnátta skilyrði

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir
Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ
Laus eru til umsóknar 100% ótímabundið starf hjúkrunarfræðings og sumarafleysingastarf ljósmóður við 
Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.

Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ er hverfisstöð og er einkum ætlað að þjóna íbúum á Seltjarnarnesi 
og Reykvíkingum í Vesturbæ sunnan Hringbrautar, þar með talið íbúum háskólahverfis og Skerjafjarðar. Nánari 
upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).  

Blikksmiðir eða menn vanir 
blikksmíði óskast

Blikksmiðjan Borg óskar eftir hæfum blikksmiðum 
eða mönnum vönum blikksmíði.  Ef þig langar að 
vinna í skemmtilegum hópi þar sem boðið er upp á 
góða vinnuaðstöðu og býrð yfir eftirfarandi eiginlei-
kum, þá erum við að leita að þér! 

Hæfnikröfur:
•	 Stundvís	og	geta	unnið	sjálfstætt
•	 Metnaðarfullur	og	reglusamur
•	 Sveigjanlegur	og	jákvæður

Nánari upplýsingar veitir Kristján í  
kristjan@blikkborg.is eða gsm 847 8525 virka daga 
milli 9:00 og 16:00

Örtækni – Ræsting – Dagvinna

Starfsfólk óskast í sumarafleysingar í 
Ræstingadeild Örtækni. Unnið er á dagvinnutíma.

Færni í íslensk er nauðsyn og reynsla af ræstingum kostur.

Ráðningartíminn er 3 mánuðir (maí-ágúst). 

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Sumarvinna
Óskum eftir duglegum bílstjóra/lagerstarfsmanni í sumar-

vinnu. Vinnutími frá kl 8-16 alla virka daga. Stundvísi og góð 
íslenskukunnátta skilyrði. Þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is.  
Sækja skal um star�ð á www.jardboranir.is fyrir 20. maí næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Hafa lokið 4. stigi vélfræðings
•  Sveinspróf í vélvirkjun eða rafvirkjun
•  Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Reynsla af viðhaldi og viðgerðum stórra tækja og/eða vinnuvéla
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í kre�andi starfsumhver�
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

VÉLFRÆÐINGUR
Jarðboranir leita að ö�ugum aðila í starf vélfræðings. Um er að ræða 
kre�andi og spennandi starf á framkvæmdasvæðum við djúpboranir 
eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir, hér á landi og erlendis. 
Helstu verkefni vélfræðings eru viðhald og viðgerðir véla og tækja-
búnaðar sem tilheyrir bor�ota félagsins. Um er að ræða vökvaker�, 
rafbúnað, loftþrýstiker� sem og annan búnað. Viðkomandi kemur til 
með að sinna vaktavinnu.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Vélfræðingur hjá Veitum
Leitum að lausnamiðuðum vélfræðingi í hóp fagfólks sem sinnir 
m.a. daglegum rekstri búnaðar í vatns- og hitaveitu, sér um rekstur 
og viðhald dælu- og lokastöðva og sinnir vatnsöflun.

Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og fjölskylduvænan 
vinnutíma milli klukkan 8.20 og 16.15.

Nánari upplýsingar á veitur.is

RAFBÚNAÐUR
VÉLBÚNAÐUR DMM

SKJÁMYNDAKERFI EFTIRLIT
STÝRING ÁSTANDSGREINING

VIÐGERÐIR RAFMÓTOR
UPPBYGGING

SKIPULAG FAGMENNSKA
ÖRYGGI HJÁLPSEMI

SVEIGJANLEIKI
STUNDVÍSI JÁKVÆÐNI

KREFJANDI
TEYMISVINNA

www.harpa.is

Aðalbókari Hörpu
Harpa leitar að öflugum og nákvæmum starfsmanni 
í starf aðalbókara.  

  Starfssvið:
▪ Fjárhags-, verkefna- og viðskiptamannabókhald.
▪ Útgáfa sölureikninga.
▪ Afstemming á uppgjöri miðasölu og uppfærsla 

sölugagna.
▪ Frágangur gagna fyrir mánaðar-, árshluta- 
 og ársuppgjör.
▪ Afstemmingar og skil á gögnum til endurskoðenda.
▪ Úrvinnsla tölulegra upplýsingar og upplýsingagjöf.
▪ Þátttaka í umbótaverkefnum á fjármálasviði.
▪ Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann.

  Menntunar- og hæfniskröfur:
▪ Góð menntun sem nýtist í starfi.
▪ Yfirgripsmikil þekking og reynsla af Navision 

fjárhagsbókhaldskerfinu.
▪ Reynsla af fjárhagsbókhaldi, verkbókhaldi, 
 afstemmingum og uppgjörum.
▪ Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
▪ Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mann-

legum samskiptum.
▪ Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður 
 til að ná árangri.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ólafsdóttir 
fjármálastjóri Hörpu, Berglind@harpa.is
Umsóknarfrestur er til og með 23.maí 2018.  
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað til 
Huldu Kristínar Magnúsdóttur, huldakristin@harpa.is

HÓPSTJÓRI
HLUTASTARF/ FULLT STARF

Klettabær leitar eftir öflugum hópstjóra til starfa.
Klettabær ehf. rekur skammtíma- og langtímabúsetu fyrir 
börn og ungmenni með margþættan vanda. Í starfi okkar 
höfum við að leiðarljósi að skapa börnum og ungmennum 
öruggt og heimilislegt umhverfi. 

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið. Framtíðarstarf í 
boði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@klettabaer.is 
merkt “Hópstjóri”. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Drífa Lind Harðardóttir 
mannauðsstjóri Klettabæjar drifa.lind@klettabaer.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýrir úrræði utan reglulegs vinnutíma næsta yfirmanns
• Ber ábyrgð á að virkja þjónustuþega til sjálfstæðis 
• Fyrirmynd fyrir alla þjónustuþega og veitir þeim 
persónulegan stuðning í daglegu lífi
• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg 
• 25 ára og eldri 
• Reynsla af því aðstarfa með fólki skilyrði 
• Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum 
• Þekking á einhverfu og hagnýtri atferlis¬greiningu æskileg
• Sýna frumkvæði í markmiðasetningu

Frumkvæði og jákvæðni í starfi
Hreint sakavottorð í samræmi við lög

KLETTABÆR EHF.
Síðumúli 33

Jóhanna M. Fleckenstein forstöðumaður
s. 779 6030

Guðjón Þ. Gíslason forstöðumaður
s. 692 7088



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í mannauðsmálum Kjara- og mannauðssýsla ríkisins Reykjavík 201805/994
Verkfræðingur/tæknifræðingur Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201805/993
Náttúrufræðingur Landspítali, svefndeild Reykjavík 201805/992
Sérfræðilæknir Landspítali, réttarlæknisfræði Reykjavík 201805/991
Eftirlitsdýralæknir  Matvælastofnun Akureyri 201805/990
Skrifstofustörf Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra N-Vesturland 201805/989
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201805/988
Kennari, málmiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201805/987
Móttökuritari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201805/986
Náms- og starfsráðgjafi Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201805/985
Lögfræðingur Forsætisráðuneytið Reykjavík 201805/984
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/983
Sérfræðingur í flugmálum Samgöngustofa Reykjavík 201805/982
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201805/981
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201805/980
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201805/979
Sálfræðingur, barna/ungl.teymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/978
Sérfræðingar í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201805/977
Lektor í lögfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201805/976
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201805/975
Doktorsnemi í efnafræði Háskóli Íslands, Verkfr./nátt.vísindasv. Reykjavík 201805/974
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Miðstöð framh.náms Reykjavík 201805/973
Verkefnastjóri á skrifstofu Háskóli Íslands, Námsbr. í sjúkraþj. Reykjavík 201805/972
Verkefnastjóri, fjármálatengd verk. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/971
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201805/970
Starf í tölvumálum ÁTVR Reykjavík 201805/969
Starfsmaður í mötuneyti Alþingi Reykjavík 201805/968
Sálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201805/967
Hjúkrunarfr./skurðhjúkrunarfr. Landspítali, augnskurðstofur Reykjavík 201805/966
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201805/965
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Landakot Reykjavík 201805/964
Hjúkrunarfræðingur, dagdeild Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201805/963
Hjúkrunarfræðingur, lyflækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/962
Sjúkraliði, lyflækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/961
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Húsavík 201805/960
Móttaka, sumarafleysing Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201805/959
Rekstrarstjóri, skrifstofa yfirstj. Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201805/958
Kennarar, rafv./húsasm./spænska Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201805/957
Kennarar, rafiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201805/956
Forritari Fiskistofa Ak.eyri/Hafnarfj.201805/955
Hjúkrunarfræðingur, skurðlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/954
Kennarar, rafvirkjun/vélvirkjun Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201805/953

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST) 
Sálfræðingur / Félagsráðgjafi

Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með 
fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegð-
unar- og vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili 
og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla 
og aðra lykilaðila svo sem heilbrigðisstofnanir, barna-
vernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar starfa undir stjórn 
sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri og eftir 
meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar 
um starfið má finna á starfatorg.is

Menntun og reynsla
• Krafa um masterspróf og starfsréttindi sem  
 sálfræðingur eða félagsráðgjafi.
• Æskileg sérmenntun í meðferðarvinnu og/eða reynsla í  
 meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og  
 fjölskyldna þeirra.
• Krafa um staðgóða þekkingu á kenningarlegum  
 bakgrunni MST.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og kerfisbundið og að geta  
 sett fram niðurstöður skriflega.
• Góð enskukunnátta, bæði munnlega og skriflega. 

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika  
 og jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega,  
 markmiðatengt og lausnarmiðað.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna-
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og  
viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun 
Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí n.k. 
Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í 
síma 530 2600 (www.bvs.is). Með umsóknum skulu fylgja 
upplýsingar um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu 
berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík 
eða á netfangið bvs@bvs.is

Barnaverndarstofa
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STUTT STARFSLÝSING
	 Vinna	við	bilanagreiningu	og	

viðgerðir	á	vinnu-	og	bátavélum

	 Þátttaka	í	þjálfun	og	símenntun

VÉLVIRKI Á VOLVO VINNUVÉLA- OG  

HÆFNISKRÖFUR
	 Réttindi	í	vélvirkjun/vélstjórn	eða	reynsla	í	

atvinnutækjaviðgerðum		

	 Gilt	bílpróf	og	vinnuvélaréttindi	æskileg

	 Góð	þjónustulund	og	vilji	til	að	vera	virkur	hluti	af	góðri	
liðsheild		

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, 
þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu	núna!

Brimborg	óskar	eftir	að	ráða	vélvirkja	á	Volvo	vinnuvéla-	og	Volvo	Penta	verkstæði.	Verið	er	
að	byggja	nýtt	og	vel	tækjum	búna	þjónustumiðstöð	fyrir	atvinnutæki	að	Hádegismóum	8,	en	
þar	verður	rík	áhersla	lögð	á	fagmennsku	og	góða	umgengni	í	frábærri	starfsmannaaðstöðu	
og	framúrskarandi	vinnuumhverfi.	Starfsemin	að	Hádegismóum	verður	undir	nafninu	Veltir.	
Sæktu	um	í	dag!

VOLVO PENTA VERKSTÆÐI

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Persónuverndarfulltrúi
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir að ráða persónuverndarfulltrúa vegna innleiðingar bæjarins á nýrri persónuverndarlöggjöf.

Helstu verkefni
• Stýrir innleiðingu persónuverndar löggjafar.
• Veitir upplýsingar og ráðgjöf um vinnslu persónuupplýsinga 

gagnvart stjórnendum bæjarins.
• Hefur eftirlit með starfsemi bæjarins við meðferð 

persónuupplýsinga.
• Annast samskipti við Persónuvernd.
• Annast önnur ytri samskipti bæjarins á sviði 

persónuverndarmála.
• Sinnir kynningu gagnvart starfsfólki.
• Vinnur með gæðastjóra að rekstri og þróun gæðakerfis 

bæjarins.

kopavogur.is

Frekari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon sviðstjóri stjórnsýslu sviðs (pallm@kopavogur.is).
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2018

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar.

Persónuverndarfulltrúinn ber ábyrgð á innleiðingu persónuverndarlöggjafar hjá Kópavogsbæ. Um er að ræða 100% starf. 
Persónuverndarfulltrúi vinnur með gæðastjóra að rekstri gæðakerfis og tekur við hlutverki gæðastjóra Kópavogsbæjar í framtíðinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi svo sem verkefnis

stjórnun (MPM), lögfræði, verkfræði, viðskiptafræði og stjórnsýslufræði.
• Reynsla og þekking á gæðastjórnun, hönnun ferla og viðhald gæðaskjala.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Þekking á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar er kostur.
• Þekking á öryggis og upplýsingatæknimálum er kostur.
• Framúrskarandi samstarfs og samskiptahæfni.
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.
• Góð tölvukunnátta.
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Innsiglingaviti	við	Sæbraut.	Útsýnispallur,	tröppur	
og	skábraut,	útboð nr. 14261.

•	KHÍ	reitur.	Gatnagerð	og	lagnir,	útboð nr. 14254.

•	Færanlegar	stofur,	hönnun	og	smíði,	
	 útboð nr. 14260

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

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Kópavogsgöng felld út úr skipulagi og nýtt svæði  
fyrir verslun og þjónustu við Dalveg 30.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 27. febrúar 2018 að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024, 
skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Í tillögu felst að horfið er frá gerð Kópavogsganga undir Digranesháls,- stofnbrautar milli Reykjanesbrautar og  
Kringlumýrarbrautar, göngin, gangamunni og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut eru felld út úr aðalskipulagi. 
Samhliða er tillaga um að breyta landnotkun við Dalveg 30, þar sem áður var gangamunni og opið svæði, það svæði 
verði verslunar- og þjónustusvæði. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar vegna Kópavogsganga er 
einnig í auglýsingu.

Forsendur breytinga eru að samkvæmt umferðargreiningu og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er ekki þörf á 
Kópavogsgöngum í umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins. Í umhverfisskýrslum skipulagsbreytinganna er gerð grein 
fyrir áhrifum þess að hverfa frá gerð Kópavogsganga og breyta opnu svæði í verslun og þjónustu.

Fimmtudaginn 31. maí 2018 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs 
með opið hús á Digranesvegi 1 þar sem tillagan verður kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Ofangreind tillaga ásamt umhverfisskýrslu er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri 
bæjarins á 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 tillögurnar.

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 þriðjudaginn 26. júní 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

ÚTBOÐ
Kaldárselsvegur - endurnýjun
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
framkvæmdir við endurnýjun Kaldárselsvegar í 
Hafnar�rði, ásamt gerð hringtorga, tenginga við 
Brekkuás, Klettahlíð og Elliðavatnsveg, 
veitulagnir fyrir vatnsveitu, HS veitur og Mílu, 
gerð göngu- og hjólastíga og gerð mana, 
landmótunar og gróðursvæða.

Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá og með 
miðvikudegi 16. maí 2018. Verð kr. 5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað, miðvikudaginn 30. 
maí 2018, kl. 11:00.

Verklok eru 1. júní 2019, með áfangaskilum 30. 
september 2018.

Helstu magntölur eru:

- Upprif malbiks
- Uppúrtekt (laus gröftur)
- Klöpp í götum og stígum
- Veituskurðir 
- Fráveitulagnir
- Stofnlögn vatnsveitu Ø500
- Fyllingar undir burðarlög
- Neðra burðarlag
- Efri burðarlög
- Malbikun (götur – 2 malbikslög)
- Malbikun (stígar – 1 malbikslag)
- Fláafleygar og manir
- Grassáning
- Þökulagning
- Hljóðveggur

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is
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Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400
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ÚTBOÐ
Viðgerð á stálþili við Norðurbakka
Hafnar�arðarhöfn óskar eftir tilboðum í viðgerð 
á götum á stálþili við Norðurbakkann í 
Hafnar�rði.

Um er að ræða að sjóða 16 stk viðgerðarplötur 
0,5-2,0m² yfir göt á þilinu sem eru í og undir 
stórstraumsfjöru. 

Útboðsgögn verða til afhendingar gjaldlaust á 
útboðsvef Strendings ehf. www.strendingur.is 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar 
Óseyrarbraut 4, þriðjudaginn 22.maí 2018  
kl:11:00.

Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

ÍSAFJARÐARBÆR

Útboðsauglýsing 
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., fyrir hönd 

Ísafjarðarbæjar, óskar eftir tilboðum í byggingu 
fjölbýlishúss við Sindragötu 4a, Ísafirði.

Verkkaupi: Ísafjarðarbær, kt: 540596-2639.

Verkefnalýsing: 
Verktaki skal reisa og fullklára þriggja hæða fjölbýlishús sem í 
verða 13 íbúðir, kjallari er undir hluta hússins þar sem m.a. eru 
tvær bílgeymslur.  Útveggir og gólfplötur eru úr steinsteypu. 

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. október 2019.  
Framkvæmdir geta hafist strax um miðjan júní 2018 eftir að verk-
samningur hefur verið undirritaður. Útboðsgögn verða afhent hjá 
Tækniþjónustu Vestfjarða, Aðalstræti 26, Ísafirði frá og með  
14. maí 2018. 

Nánari upplýsingar má fá á útboðshluta www.isafjordur.is og á 
utbodsvefur.is.

ÚTBOÐ

SORPA BS. ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í FRAMKVÆMDAEFTIRLIT 
MEÐ BYGGINGU GAS- OG JARÐGERÐARSTÖÐVAR SORPU  
SORPA Waste Treatment Plant – Construction management WP05

SORPA byggir gas- og jarðgerðarstöð fyrir 
vinnslu á lífrænum úrgangi í Álfsnesi. 
 
Stöðin mun í fyrsta áfanga meðhöndla 36.000 
tonn á ári af formeðhöndluðum heimilisúrgangi.

Áætlað er að framkvæmdir hefjist í ágúst 2018 
og verklok eru áætluð í nóvember 2019. 
 
Útboðsgögn eru aðgengileg í gegnum örugga 
gagnagátt frá og með þriðjudeginum 15. maí  

kl. 9.00. Útboðsgögn má sækja á vefsíðu 
SORPU. 
 
Sækja þarf um aðgang að gagnagátt á vefslóð 
sorpa.is/wtp 

Tilboð verða opnuð: 
Þriðjudaginn 19. júní 2018 kl. 11.00 á skrifstofu 
SORPU bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.  
 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 
og um það gilda lög nr. 120/2016 um opinber 
innkaup.

Meginhlutar stöðvarinnar eru:

Helstu verkþættir eru:

Gólfflötur bygginga er samtals áætlaður 
12.000 m2. Helstu magntölur eru áætlaðar:

• Móttökuhús 

• 20 vinnslukrær

• 10 þroskunarkrær

• Sigtunar- og geymslubygging

• Gasgerðartankar, vökvunar-  
og loftunarkerfi fyrir krær

• Stjórnstöð, fræðslusetur og  
starfsmannaaðstaða

• Tæknirými

• Umsjón með framkvæmdaeftirliti við byggingu 
gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU

• Framkvæmdaeftirliti er skipt upp í eftirfarandi 
undirverkþætti:  
  
 • Framkvæmdaeftirlit með jarðvinnu og  
    byggingaframkvæmdum. 
 
 • Framkvæmdaeftirlit með uppsetningu  
    á gasgerðartönkum og vélbúnaði. 
 
 • Framkvæmdaeftirlit með uppsetningu  
    á raf- og stjórnbúnaði.

• Framkvæmdaeftirlit með öryggis- og 
umhverfismálum á framkvæmdatíma.

Steypa: 8.000 m3 

Gasgerðartankar:  
2 × 3.350 m3  

Þakeiningar: 5.000 m²

Límtré: 370 m3

ÁÆTLU Ð VERKLOK: NÓVEM BER 2019

kopavogur.is

ÚTBOÐ
KÁRSNESSKÓLI  

VIÐ SKÓLAGERÐI
NIÐURRIF

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í að rífa byggingu  
Kársnesskóla við Skólagerði 8 sem er steinhús samtals 
2.845 m², byggt á árunum 1958 – 1965.í Kópavogi.  

Magntölur:

Áfangi Kjallari m² 1. hæð m² 2. hæð m² Samtals m²
1. áfangi 92,3 513,9 0 606,2
2. áfangi 279,2 279,2 279,2 837,6
3. áfangi 467,1 467,1 467,1 1.401,3
Samtals 838,6 1260,2 746,3 2845,1

Verkinu skal skila fullbúnu 31. ágúst 2018.

Kynningarfundur verður haldin við Kársnesskóla 
Skólagerði 8, 16. maí 2018, kl 10:00 og gefst væntanlegum 
bjóðendum kostur á að skoða bygginguna.

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með mánudeginum 
12. maí   nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes- 
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 Þriðjudaginn 5. júní  
2018  verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þar mæta.

Helstu magntölur eru:
• Gröftur 2.800 m3

• Klapparskering    100 m3

• Fylling    800 m3

• Kaldavatnslagnir 1.000 m

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Vatnsveitulagnir neðan Bakkaflatar, 
Sunnuflatar og við Hafnarfjarðarveg

Verkið felst í lagningu stofnlagna vatnsveitu í 
Garðabæ.

Verkinu skal lokið fyrir 1. september 2018.

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá EFLU 
verkfræðistofu, mánudaginn 14. maí 2018, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá EFLU verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 
29. maí 2018, kl. 14.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is
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Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Opið hús 14:00 - 14:30, sunnudaginn 13. maí

Verð frá 49.900.000 kr.  Aðeins þrjár íbúðir eftir.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Opið hús 15:00 - 15:30, sunnudaginn 13. maí

Friggjarbrunnur 53

Holtsvegur 8-12 (aðeins tvær íbúðir eftir)

Skyggnisbraut 4 og 6

Vefarastræti 32-38

Aðeins tvær íbúðir eftir.

Opið hús 15:00 - 15:30, sunnudaginn 13. maí

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 13. maí

Opin hús um helgina!

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja.  Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá 
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru flíslögð á gólfi og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér flisalagt 
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólfi frá Húsasmiðjunni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan.  Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverfi sem á er í hraðri uppbyggingu.



Senter

Vantar þig að selja eignina þína?
Hringdu í síma 822 6800
Frí fagljósmyndun á eigninni þinni 
og örugg eftirfylgni 

Kristín Ósk
Löggiltur fasteigna og skipasali
RE/MAX Senter sími: 414 4700

Farsími 822 6800
kor@remax.is

Bíldsfell land
801 Selfoss
Sumarhúsalóðir

Stærð: 9400,000 fm
Fjöldi herbergja: 1

Byggingarár: 1
Fasteignamat: 1

Verð: 25.000.000

RE/MAX Senter kynnir; Til sölu 9,4 hektarar úr landi Bíldsfells land 5.
Sannkölluð sveitarsæla fyrir þá sem vilja njóta ósnortinnar náttúru og einstaks fuglalífs, rétt við höfuðborgina
eða  í  um  45  mínútuna  akstursfjarlægð  frá  Reykjavík.  Svæðið  eru  rómað  fyrir  einstakar  náttúruperlur  og
stórbrotið útsýni er yfir  Sogið, Heklu og Eyjafjallajökul.  Landið er vel gróið, kjarrvaxið og afar gott  berjaland.
Skipulagðar hafa verið 11 sumarhúsalóðir á landinu og er hver þeirra u.þ.b 6000 fm. Það fylgja ýmis hlunnindi
með  í  óskiptri  sameign  eins  og  veiðihlunnindi  í  Soginu,  sem  er  í  útleigu,  námuréttindi  ásamt   60  hektarar
landi sem eru að hluta til skipulagt undir frístundalóðir.
Allar upplýsingar um landið veitir Kristín Ósk í síma 822-6800 og kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Upplýsingar í síma 8226800

8226800

Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Einbílishús ásamt bílskúr

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 57.700.000

Verð: 78.900.000

RE/MAX  Senter  kynnir  fallegt  og   vel  skipulagt  einbýli  á  einni  hæð  ásamt  bílskúr  og  fjölda  bílastæða  við
Garðsstaði 39 í Grafarvogi. Húsið er í góðu ástandi og nýsmíðaðir timburpallar á tvo vegu ásamt skjólveggjum
í garði sem er allur hinn snyrtilegasti og viðhaldslítill. Hellulagður að framan ásamt blómabeðum. Í húsinu eru
þrjú  svefnherbergi  og  er  útgengi  út  í  garð  frá  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  rúmgott  bæði  með  sturtu  og
baðkari  ásamt upphengdu salerni.  Eldús með viðarinnréttingu ásamt tvöfaldum ísskáp.  Björt  stofa/borðstofa
með útgengi út á verönd. Þvottahús/geymsla með útgengi út á verönd. Einnig er innangengt frá þvottahúsi í
bílskúr.  Góð staðsetning, stutt  í  stofnbraut og í  göngufæri  á gólfvöllinn við Korpúlfsstaði.  Verslanir  og önnur
þjónusta í nágrenninu ásamt Kelduskóla og leikskólanum Bakkaberg.
Upplýsingar  um  eignina  veitir  Kristín  Ósk  í  síma  822-6800  eða  kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Opip hús sunnudaginn 13 maí kl. 17.00-17.30

8226800

Hraunbær 156
110 Reykjavík
4ja herbergja í Árbæ

Stærð: 105,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 33.500.000

Verð: 39.500.000
RE/MAX Senter kynnir; Laus við kaupsamning. Bjarta fjögurra herbergja íbúð í Árbæ í nánu umhverfi
við fallega náttúru við Elliðarádal. Mikil framkvæmdir hafa átt sér stað að utanverðu húsinu að
undanförnu. Húsið var múrviðgert ogallt gler verður endurnýjað og gluggar og gluggalistar þar sem þar
sem þörf er á. Einning verður skipt út svalahurðum.  Þak hússins var einnig viðgert árið 2000 en verður
einnig mennjað og málað. Frábær staðsetning í barnvænu hverfi. Stutt í alla þjónustu.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag 15. maí kl. 17.30- 

8226800

Ásvallagata 42
101 Reykjavík
2ja herbergja í vestubæ

Stærð: 60,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1970

Fasteignamat: 32.300.000

Verð: 37.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Góð 2ja herbergja íbúð á annari hæð (efstu) með stórum suðursvölum í litlu
fjölbýli á skemmtilegum stað í vesturbæ. Skv. Þjóðskrá er íbúðin 60,7 fm og er íbúðin sjálf 50,7 og
herbergi/geymsla í kjallar ca 10fm sem er í útleigu í dag. Eldhús með eldri innréttingu, hvít með
rennihurðum og límtrésborðplötum. Stofa er björt með parketi og útgengi á góðar suðursvalir.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtuaðstöðu.
Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 14 maí kl.16.30-17.00

8226800

Reynihvammur 20
200 Kópavogur
4ja herbergja sérhæð 

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 38.300.000

Verð: 52.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR;  Neðri  sérhæð  ásamt  stutioíbúð  útleigu  á  vinsælum  stað  í  Kópavogi  með
sérafmörkuðum suðurgarði. Skv.opinberum gögnum er íbúðin 146,6 fm sem skiptist í  113,4 fm íbúðarými og
29,1 fm (teikningar segja 23,5) rými undir bílskúr efri hæðar sem er innréttað í dag sem studio og er í útleigu.
Samkvæmt teikningu virðist vera hægt að opna á milli og stækka íbúðarýmið.
Nánari lýsing.Forstofa; Flísalögð. Eldhús; Hvít eldri innrétting með flísum á milli skápa og parket á gólfi. Stofa
og borðstofa; Sameigninlegt rými og útgengi út í skjólsælan garð í suður. Hjónaherbergi með fataskápum og
parket  á  gólfi.  Barnaherbergi  eru  tvö  bæði  með  parket  á  gólfi.  Baðherbergi  með  baðkari  og  innréttingu.
Þvottahús/geymsla er á svefnherbergisgangi. Búið er að innrétta studioíbúð í sér rými sem er í útleigu. En skv
teikningu virðist vera hægt að opna á milli. Garðinum var skipt skv.eignarskiptasamningi og á þessi íbúð niður
með húsinu að austan, suðurgarðinn að vestuhlið lóðamarka.  Nýtt þak var sett á húsið 2010 (var áður flatt)
Allar upplýsingar veitir Kristín Ósk í síma 8226800 eða kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 14 maí frá kl.18.00-18.30

8226800



Senter

Heiðarleiki, fagleg vinna 
og virðing
Ætlar þú að selja fasteign ? frítt söluverðmat 
án skuldbindinga, sanngjörn söluþóknun.
Vertu í sambandi núna í síma 695 3502 

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námi til löggildingar fasteignasala

Sími 695 3502
sms@remax.is

Vigdís R.S.Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

Opið
Hús Fallegt einbýlishús á einni hæð 

í firðinum fagra.
Eignin er 195,1 fm. með fjórum svefnherbergjum ásamt innbyggðum bílskúr.
Eign sem hægt er að mæla með.

Verð: 73.900.000.-
Verið velkomin í opið hús. Kveðja Guðrún  

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hnotuberg 27
221 Hafnarfirði

Opið hús þriðjudaginn 15. maí kl. 17:00 - 17:30
Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Opið
Hús Falleg íbúð í góðu fjölbýli með útsýni 

á völlunum í firðinum fagra.
Eignin er 127,9 fm. með þremur svefnherbergjum ásamt stæði í bílageymslu.
Eign sem hægt er að mæla með.

Verð: 54.900.000.-
Verið velkomin í opið hús. Kveðja Guðrún  

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Drekavellir 18
221 Hafnarfirði

Opið hús þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:30
Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Sólbakki, sumarbústaður
Skagafjörður 
Sumarhús í nálægð við Hofsós

Stærð: 45,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Fasteignamat: 10.750.000

Verð: 15.900.000
RE/MAX Senter kynnir fallegt 45,1 fm sumarhús auk geymslu á eignarlóð í fallegum stað í nálægð við
Hofsós, Sólbakki, Skagafjörður. Bústaðurinn stendur á fallegum útsýnisstaði, útsýni út í Drangey,
Málmey og Þórðarhöfða. Sumarbústaðurinn er í göngufæri við Hofsós þar sem margskonar þjónusta er
að finna þar með talið veitingastaðir, hótel, sundlaug og ýmiskonar afþreying.   Bókið skoðun í síma
820-0490 eða á netfangið gudrun@remax.is og ég sýni ykkur eignina.

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Bókið skoðun í síma 820-0490

820-0490

Fauskás 8
311 Borgarnes
Fallegt sumarhús í Borgarbyggð

Stærð: 899 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 21.050.000

Verð: 27.900.000
RE/MAX Senter kynnir fallegt stílhreint 89,8 fm sumarhús á eignarlóð í fallegu landi Fossatúns í
Borgarbyggð, Fauskás 8. BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 820-0490. Húsið stendur á fallegum útsýnisstað,
þar sem er mikil gróðursæld og fallegt umhverfi.  Sumarbústaður á góðum stað með fallegu
útivistarsvæði, stutt niður að vatni og rétt um 20 km frá Borgarnesi og um 100 km frá
höfuðborginni.Bókið skoðun í síma 820-0490 eða á netfangið gudrun@remax.is og ég sýni ykkur
eignina.

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Bókið skoðun í síma 820-0490

820-0490

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið



- með þér alla leið -

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg fjögurra herbergja hæð við 
Barmahlíð í Reykjavík
Eignin er 112 fm
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
Sérinnangur
Suðursvalir
Sérgeymsla í kjallara Verð: 55,9 millj.

Barmahlíð 47
105 Reykjavík 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 13. maí kl. 15:00-15:40

Kjarna - Þverholti 2 
• 270 Mosfellsbæ 

 • síMi: 586 8080 
 • fax: 586 8081 

www.fastMos.is

Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær 
Opið hús mánudaginn 14. maí frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög fallegt 171 m2 parhús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og bílskúr. Tvær timburverandir. Stórt 
hellulagt bílaplan. Mikil lofthæð er í húsinu sem gerir eignina bjarta og skemmtilega.  
Verð: 73,9 m.

OPIÐ HÚS

LÆKJARGATA 4 – PENTHOUSE 
Opið hús þriðjudaginn 15. maí kl. 18:30 – 19:00
“Penthouse” íbúð við Lækjargötu 4 í Reykjavík.Vönduð eign 
á besta stað í miðbænum. Stæði í bílageymslu. Laus fljótlega.
Verð: 69.5 millj. 
Nánari uppl. veitir Gunnar Sv. Friðriksson lögm. og lögg. 
fast. í síma 842 2217 / gunnar@helgafellfasteignasala.is

Gunnar Sv. Friðriksson 
löggiltur fasteignasali

S: 842 2217 s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

OPIÐ 

HÚS

Barmahlíð 33 105 – Reykjavík

Opið hús bæði laugardag og sunnudag frá kl. 14:30 – 15:30 og á 
mánudag 14. maí kl. 17:30 – 18:30. Verið velkomin!
Glæsileg 5 herb. neðri sérhæð, 124,4 fm. Bílskúrsréttur. Verið 
er að að gera við og mála húsið að utan og verður það búið fyrir 
afhendingu. Íbúðin var tekin í gegn fyrir 2 árum, parket slípað og 
endurlakkað, skipt um rúður, íbúðin máluð og frískað upp á eld-
húsið. Eldhús- og fataskápshurðir  eru sérsmíðaðar. Íbúðin er tvær 
stórar stofur með rennihurð á milli (hægt að breyta í herb.) og þrjú 
svefnherb. Snyrtileg sameign. Geymsla í kjallara.  
V- 58,9 millj.  

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is
Kristín S. Sigurðardóttir

Lögg. fast.sali.
Sigrún Jóna Andradóttir
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 15 ár

Opið húS

ÆGISÍÐA 123, 107 REYKJAVÍK

Til sölu verslunarrými við Ægisíðu 123 í Vesturbænum.
Rýmið er 149,6 fermetrar að stærð, vel staðsett 
verslunahúsnæði í 107 Reykjavík.
Húsnæðið hefur verið mikið endurnýjað og henntar vel 
fyrir ýmsa starfssemi.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur fasteignasali

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Um er að ræða leigulóðir í eigu Ríkissjóðs Íslands sem leigðar eru til 50 ára. Ársleiga lóðarleigu er 2% af fasteignamati lóðar en þó að lágmarki 95,96 kr. pr. 

fermetra samkvæmt byggingarvísitölu 1. janúar 2018 (683,8 stig). Óskað er tilboða í réttinn til byggingar á umræddum lóðum samhliða undirritun lóðar-

leigusamnings. Við mat á tilboðum verður einkum horft til upphæðar bjóðenda í byggingarrétt. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um 

nýtingu og ráðstöfun lóðanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið. 

Kadeco áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.  

Að öðru leyti gildir gjaldskrá Reykjanesbæjar. Nánar á kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Kadeco óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á �órum leigulóðum á Ásbrú. Lýsing lóðanna er í samræmi við aðalskipulag 
Reykjanesbæjar. Megináhersla er lögð á starfsemi sem tengist tækni og þróunarstarfi þar sem lítil hætta er á mengun, 
s.s. léttan iðnað, vörugeymslur, hreinleg verkstæði og umboðs- og heildverslun. Svæðið sjálft er í örum vexti og býður upp 
á ótal möguleika, steinsnar frá Keflavíkurflugvelli. 

Miklir möguleikar, hröð uppbygging og gróskumikið samfélag

Tilboð óskast fyrir kl. 11 þriðjudaginn 22. maí nk.

Bogatröð 9

6.959 m2

Bogatröð 7

6.925 m2

Bogatröð 5

5.984 m2

Heiðartröð 
518

4.911 m2

Byggðu bjarta 
framtíð á Ásbrú



Naustahlein 19
210 GARÐABÆR

Gott parhús fyrir 60 ára og eldri, gott aðgengi 
og í næsta nágrenni við Hrafnistu. Eitt 
svefnherbergi, rúmgóð stofa með góðri 
lofthæð, og lítill sólskáli.

STÆRÐ: 77,5 fm PARHÚS      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Sex glæsilegar endaíbúðir í 8 hæða fjölbýli. 
Afhending við kaupsamning. Fullbúnar án 
gólfefna, votrými flísalögð. Stæði í bílakjallara 
fylgir öllum íbúðum. 

STÆRÐ: Frá 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

Verð frá 51.9 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Þverbrekka 8
200 KÓPAVOGUR

Nýjar og glæsilegar tveggja herbergja íbúðir 
með sérinngangi. Gólfefni á öllum rýmum. 
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðum efri hæðar. 
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

STÆRÐ: 69-72 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

37.9 og 39.9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Fagrihjalli 46
200 KÓPAVOGUR

Fallegt og vel staðsett parhús að Fagrahjalla 
46. Eignin er staðsett innst í botnlanga með 
sólríkum timburpöllum og fallegu útsýni.  

STÆRÐ: 222,1 fm PARHÚS      HERB: 6

82.200.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, Löggiltur fasteignasali

Perlukór 3A
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð 150,4 fm, 5 herbergja 
neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu að 
Perlukór 3A. 4 svefnherbergi, gestasnyrting og 
sérafnotareitur til suðurs og vesturs.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hvassaleiti 73
108 REYKJAVÍK

Vel staðsett og vel skipulagt tveggja hæða 
raðhús. Húsið er “Sigvalda hús” - teiknað af 
Sigvalda Þórðarsyni arkitekt. Húsið er að mestu 
leyti upprunalegt að innan.

STÆRÐ: 258,1 fm RAÐHÚS      HERB: 8

79.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Jörfagrund 48-50
116 REYKJAVÍK

Mjög fallegar og mikið endurnýjaðar 3-4ra 
herbergja íbúðir á jarðhæð við Jörfagrund 48 & 
50 á Kjalarnesi.  Möguleiki á seljendaláni vegna 
útborgunnar.

STÆRÐ: 86,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. maí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    13. maí 15:00 – 15:30

Hverfisgata 108 
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3-4 herbergja íbúð á 3 hæð við Hver-
fisgötuí Rvk. Gengið er inn í stigaganginn frá 
aflokuðu porti.

STÆRÐ: 78,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    13. maí 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    13. maí 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    14. maí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    14. maí 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    12. maí 14:00 – 14:30



Njálsgata 86
101 REYKJAVÍK

Björt og snyrtileg 62 fm, 2ja herbergja íbúð 
með svölum. Íbúðin er á 2. hæð.

STÆRÐ: 62 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 18
210 GARÐABÆR

Stórglæsileg og vönduð fjögurra herbergja 
endaíbúð á efstu hæð við. Gólfsíðir stórir 
gluggar, mjög björt og vel staðsett íbúð.
Tvennar svalir.

STÆRÐ: 129 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Eskihlíð 20
105 REYKJAVÍK

4ra herbergja rúmgóð íbúð á efstu hæð við 
Eskihlíð 20. Fallegt útsýni, mjög gott skipulag. 
Þrjú stór svefnherbergi. Stór stofa.

STÆRÐ: 111 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

43.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Marbakkabraut 10
200 KÓPAVOGUR 

Glæsilegt og sjarmerandi hús á frábærum stað í 
vesturbæ Kópavogs. Þrjár íbúðir í húsinu. Stórt 
upphitað bílaplan. Stutt í fallegt útivistarsvæði, 
leikskóli í götunni. 

STÆRÐ: 440 fm EINBÝLI       HERB: 12

129.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bæjargil 42
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús. Hér 
má sjá 360 sýningu af húsinu: 
https://my.matterport.com/show/?m=x-
2r6K9v6tEs 

STÆRÐ: 167 fm RAÐHÚS      HERB: 6

79.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 14
201 KÓPAVOGUR

Fjögurra herbergja rúmgóð íbúð á annari hæð í 
klæddu húsi við Rjúpnasali 14.
Eikarparket á gólfi, mjög björt íbúð. Gott 
skipulag. 

STÆRÐ: 130 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 2 hæð (efstu) 
í þríbýlishúsi við Leifsgötu 22 í Reykjavík. Svefn-
herbergi og stofa eru mjög rúmgóð.

STÆRÐ: 98 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Seljavegur 9
101 REYKJAVÍK

Fallega og mjög vel skipulögð þriggja herbergja 
íbúð í þríbýlishúsi við Seljaveg 9, útgengi út í 
garð og á verönd.
Tvær Rúmgóðar og bjartar stofur.

STÆRÐ: 80,5 fm ÞRÍBÝLI            HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ofanleiti 13
103 REYKJAVÍK

Eignin skiptis í litla forstofu, 2 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Nokkrar endurbætur eiga 
sér stað utanhúss, áætluð verklok sept 2018.

STÆRÐ: 88,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. maí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    13. maí 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    13. maí 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    13. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    13. maí 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    13. maí 14:30 – 15:00

Tjarnabraut 29
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg og björt hæð á frábærum stað við 
Lækinn í Hafnarfirði. Stofa og svefnherbergi eru 
með gluggum til tveggja átta. Eignin er laus við 
kaupsamning. 

STÆRÐ: 74,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

37.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. maí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    13. maí 15:15 – 15:45

OPIÐ HÚS    13. maí 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    13. maí 17:30 – 18:00



Gerplustræti 31-37
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla 
vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna.
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

Áætluð afhending er vor 2018.
Verð frá 44,5 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU Í HELGAFELLSLANDI

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

12. MAÍ 
KL. 13.00- 14.00

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

SÖLUMENN

Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús  
með góðum palli. Birt stærð eigna er 178,4 fm. þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. 
Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 
Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og klædd með álplötum.

Skipulag:  
Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi, 3 barnaherbergi og milliloft.

Laxatunga 105

Laxatunga 111

Laxatunga 107

Laxatunga 113

Laxatunga 109

Laxatunga 115

SELD

SELD

SELD

SELD
SELD

Laxatunga 105 – 115
AÐEINS EIN EIGN EFTIR! 

Verð 58,9 millj. 

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

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

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 14. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS



Holtagerði 12
200 Kópavogur

Klapparstígur 11
101 Reykjavík

Mosagata 2
210 Garðabær

Háteigsvegur 10
105 Reykjavík

Rauðagerði 58
108 Reykjavík

Engjateigur 17-19
105 Reykjavík

Lindargata 37
101 Reykjavík

Látraströnd 3
170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. MAÍ KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 4ra herbergja jarðhæð í tvíbýlishúsi með 
sérinngangi. Eignin er skráð 136,3 fm., þar af er bílskúr  
23 fm. Afar snyrtilegur og skjólgóður suðurgarður með 
fallegri nýlegri girðingu og góðri timburverönd. Um er að 
ræða mjög góða eign á eftirsóttum stað í Kópavogi.
Verð: 62,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. MAÍ KL. 18:00 – 18:30
Falleg 62,9 fm. íbúð í mikið endurnýjuðu og glæsilegu húsi 
á þessum vinsæla stað í miðbæ Reykjavíkur. Í kjallara er 
sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla. Upprunalegar 
gólffjalir eru á allri íbúðinni nema flísar á baðherbergi. 
Húsið stendur á eignarlóð.
Verð: 36,9 millj.

Ný 98,5 fm. íbúð í byggingu á 1. hæð í Urriðaholti í 
Garðabæ. Svalir með glæsilegu útsýni og sérgeymsla. 
Íbúðin skilast fullbúin án megin gólfefna en votrými verða 
flísalögð. Áætlaður afhendingartími er í lok júlí 2018. 
Verð: 53,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. MAÍ KL.17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 5 herbergja hæð á efstu hæð með fallegu 
útsýni á þessum frábæra stað við Háteigsveg í Reykjavík. 
Hæðin er 121,9 fm., mjög rúmgóð með tvennum stofum og 
þremur svefnherbergjum. Húsið var allt sprunguviðgert og 
málað á síðustu 2 árum ásamt stigagangi.
Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 16. MAÍ KL. 17:00 – 17:30
Opin og björt 79,5 fm. íbúð með sérinngangi á neðri hæð í 
tvíbýli í rólegu hverfi. Íbúðin skiptist í stóra stofu, eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu og þvottahús. 
Útgengt út í sameiginlegan garð. Stutt er í verslanir, skóla 
og alla helstu þjónustu.
Verð: 35,9 millj.

Glæsileg 4ra herbergja 109,9 fm. eign á tveimur hæðum 
með sérinngangi og góðu útsýni á góðum stað við Laugar-
dalinn. Íbúðin hefur verið í útleigu og er búin húsgögnum 
sem geta fylgt með. Getur verið laus við kaupsamning.
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. MAÍ KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð 
ásamt bílastæði í lokaðri, 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: 61,9 millj.

Virðulegt og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Auka 
íbúð í kjallara með sérinngangi. Eignin er skráð 372,6 fm., 
þar af er íbúð í kjallara 126,6 fm. og bílskúr 32,3 fm. Eignin 
er við sjávarsíðuna með grónum garði og fallegu útsýni. 
Nýlegur flísalagður sólskáli. Úr sólskála er gengið út í 
garð á góðan pall.  Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

Erum með til sölu 280 fm. 
einbýlishús á góðum stað  

í 108 Reykjavík, 
nánar tiltekið í Gerðunum. 

Húsið þarfnast nokkurs 
viðhalds. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján Baldursson hdl. og 
löggiltur fasteignasali í síma 
867-3040 eða á netfanginu 
kristjan@trausti.is. 

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



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 13.  MAÍ MILLI  KL:13-15

Vallakór 6a og 6b,
203 Kópavogur
Í sölu hjá Stakfelli eru nýjar 3. og 4. herbergja íbúðir í Vallakór 6 a og b í Kópavogi, 
af stærðum sem hefur bráðvantað á fasteignamarkaði undanfarin misseri. Íbúðirnar 
verða tilbúnar til afhendingar í júní 2018.
Verð íbúðanna er frá 43,9 milljónum. Þriggja herbergja íbúðirnar eru rúmir 80 
fermetrar og fjögra herbergja íbúðirnar eru um 127 fermetrar, en öllum íbúðum 
fylgir geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru rúmgóðar og vel 
skipulagðar.  Húsið skiptist í tvær byggingar, Vallakór 6a og 6b með tveimur 
lyftuhúsum, tvær lyftur í öðru húsinu en ein í hinu.  Með öllum íbúðunum fylgir 
sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu. Allar íbúðirnar eru með rúmgóðum svölum, en 
gott rými er á svölunum fyrir grill og garðhúsgögn.   Íbúðir á jarðhæð eru með 
sérafnotarétt á lóð. Mikið útsýni er einkennandi fyrir allt húsið.
Eignin er staðsett á vinsælum stað í Kópavogi þar sem stutt er í alla þjónustu. Má þar 
nefna grunnskóla, leikskóla, íþróttaakademíuna og góða knattspyrnuvelli, sundlaug 
en Salalaug er í göngufæri svo fátt eitt sé nefnt. 
Íbúðirnar afhendist fullbúnar og með öllum gólfefnum, flísum á votrýmum og 8mm 
harðparketi með eikaráferð á stofu og herbergjum, vönduðum innréttingum og 
tækjum, þar á meðal ísskáp og uppþvottavél.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966
matthildur@stakfell.is

KAREN ÓSK SAMPSTED
Nemi til lögg. fasteignasala
GSM 869 9967
karen@stakfell.is
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


