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Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Aðsetur Íslenska dansflokksins 
er í Borgarleikhúsinu. 
Íslenski dansflokkurinn 
hefur byggt upp nafn og 
viðurkenningu á alþjóðlegum 
vettvangi á undanförnum 
árum. Flokkurinn tekur 
reglulega þátt í margvíslegum 
samstarfsverkefnum, jafnt hér 
á landi sem á alþjóðlegum 
vettvangi.  
 
Íslenski dansflokkurinn 
er sjálfstæð ríkisstofnun. 
Hlutverk hans er að sýna 
listdans, stuðla að nýsköpun 
í innlendri listdanssmíði og 
vera vettvangur til eflingar 
og framþróunar danslistar 
á Íslandi. Flokkurinn leggur 
áherslu á að kynna íslenskum 
áhorfendum metnaðarfull 
verk og mikilvægustu höfunda 
í nútímadansi. Sjá nánari 
upplýsingar á heimasíðu 
flokksins www.id.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12378 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri.
Reynsla af starfi á sviði menningar og lista mikill kostur.
Góð kunnátta í íslensku- og ensku sem og geta til að tjá 
sig í ræðu og riti. 
Leiðtogahæfileikar og sem og frumkvæði og metnaður í 
starfi. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samningatækni. 
Áhugi á menningu og listum.
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Umsóknarfrestur

21. janúar 2019 

Starfssvið:

Ábyrgð og umsjón með fjármálarekstri flokksins.
Samskipti við íslensk stjórnvöld sem og innlenda og 
erlenda samstarfsaðila.
Ábyrgð og umsjón með starfmannamálum. 
Samninga- og skýrslugerð.
Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana sem og vinna við 
stefnumótun. 
Umsjón með erlendum og innlendum 
samstarfsverkefnum.
Fjáröflun og umsjón með umsóknum vegna styrkveitinga.

Íslenski dansflokkurinn óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa til að stýra daglegri starfsemi flokksins.  
 
Framkvæmdastjóri heyrir undir og vinnur náið með listrænum stjórnanda flokksins. Í boði er mjög áhugavert starf í lifandi 
og skapandi umhverfi.

FORSTÖÐUMAÐUR  

 
Sótt er um starfið á vef Origo. Umsóknarfrestur  
er til og með 20. janúar 2019. 
 
Nánari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir  
mannauðsstjóri drofn.gudmundsdottir@origo.is

Origo leitar að metnaðarfullum og framsæknum leiðtoga  
til að leiða einingu á sviði Rekstrarþjónustu og innviða.

Við leitum að aðila með háskólamenntun sem nýtist í starfið 
sem hefur reynslu af stjórnun og störfum í upplýsingatækni.

Starfsmenn Rekstrarþjónustu og innviða Origo sjá um 
upplýsingatæknirekstur fyrirtækja af öllum stærðum  
og í flestum greinum atvinnulífsins.

Á sviðinu starfa um 150 starfsmenn með víðtæka reynslu  
á flestöllum sviðum upplýsingatækninnar.

HELSTU VERKEFNI FORSTÖÐUMANNS:
• Daglegur rekstur, skipulagning og umsjón með starfsemi deildarinnar

• Ábyrgð á starfsmannamálum

• Samskipti við lykilviðskiptavini deildarinnar

• Þátttaka í stefnumótun sviðsins

Hjá Origo starfa yfir 450 hressir og skemmtilegir einstaklingar sem allir nýta hugvit sitt til 
að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Við störfum eftir gildunum okkar þremur, 
samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.



 
Helstu verkefni og ábyrgð

   Sálfræðiþjónusta, annars vegar fyrir börn og  
  unglinga og hins vegar fyrir 18 ára og eldri
   Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda, 
  gagnreynd sálfræðimeðferð og ráðgjöf 
   Einstaklings- og hópmeðferð
   Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla 
   Handleiðsla og þjálfun nema í klínískri sálfræði  
   Þátttaka í þróun og uppbyggingu  
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
   Samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir s.s.  
  Landspítala og félagsþjónustu
   Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum
 

Hæfnikröfur

  
  er skilyrði 
   Reynsla af greiningu og meðferð á geðrænum  
  vanda
   Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum,  
  s.s. hugrænni atferlismeðferð
   Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu  
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
   Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun  

   Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
   Góð samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki  
  í samskiptum
   Góð íslenskukunnátta skilyrði
   Góð almenn tölvukunnátta 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

  

Heilsugæslan Efstaleiti - tvær stöður sálfræðinga 
 50% staða sálfræðings fullorðinna  
 50% staða sálfræðings barna og unglinga
Lausar eru til umsóknar tvær 50% stöður sálfræðinga við Heilsugæsluna Efstaleiti. Annars vegar 
tímabundin staða sálfræðings barna og unglinga að 18 ára aldri og hins vegar ótímabundin staða 

nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikil og krefjandi störf og spennandi vettvang 
fyrir sálfræðinga sem hafa áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingar starfa í 

sem er í stöðugri þróun. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar

Nánari upplýsingar:  
Alma Eir Svavarsdóttir, svæðisstjóri og fagstjóri lækninga Efstaleiti - 513 5350 alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is  
Agnes Agnarsdóttir, fagstjóri sálfræðiþjónustu HH - 513-5000 agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is

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

 
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í 

er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár.
Nánari upplýsingar www.heilsugaeslan.is.

Til tiltrædelse pr. 1. februar 2019, eller efter nær-
mere aftale, søges rådgiver i en halvtidsstilling til 
Vestnordisk Råd. 

Vestnordisk Råds sekretariat består til dagligt af  
en generalsekretær samt, fra nu af, en rådgiver,  
ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er placeret  
i Reykjavik i Islands parlament, Althingi.
 
Rådgiveren skal hovedsagelig arbejde med 
Vestnordisk Råds arktiske dagsorden og andre 
internationalt relaterede opgaver, og træde til  
i andre opgaver i spidsbelastningsperioder.  
Stillingen indebærer en del rejseaktivitet. 

Ansøgeren skal besidde  
følgende kvalifikationer:
 
 Relevant videregående uddannelse på  
 kandidats/masters-niveau eller lignende.  

 Flydende dansk og engelskkundskaber. 

 Beherskelse af et eller flere af de  
 vestnordiske sprog. 

 Gode mundtlige og skriftlige formidlings- 
 kompetencer. 

 Være arbejdsom, selvstændig,  
 kreativ og initiativrig med personlig  
 gennemslagskraft. 

 Være udadvendt, servicemindet  
 og i besiddelse af gode samarbejds- 
 evner samt sociale og kontakt- 
 skabende egenskaber. 

 Erfaring med internationalt samarbejde  
 (især arktisk samarbejde) er en fordel. 

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til Altingets 
gældende overenskomst med Altingets personale- 
forening. Stillingen besættes som åremålsansættelse 
med muligheder for forlængelse. Vestnordisk Råd  
opfordrer både kvinder og mænd til at søge stillingen.

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær  
Sigurdur Olafsson (sigurduro@althingi.is,  
+354 563 0500). Yderligere information om  
Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is.  
 
Ansøgninger som tydeligt beskriver relevante færdig- 
heder skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog som 
er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk. 

Ansøgningsfrist:  
Ansøgning, vedhæftet CV og  
relevante dokumenter sendes  
pr. mail til jobvnr@althingi.is  
senest onsdag den 23. januar 2019.

Vestnordisk Råd  
søger rådgiver
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Áltak leitar að öflugum söluráðgjafa með 
ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf.

 
Helstu verkefni:
• Móttaka og samskipti við viðskiptavini
• Tilboðsgerð
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Pantanir
• Auk annara tilfallandi verkefna

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Kunnátta á Navision er kostur
• Góð Íslensku,ensku og tölvukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.
 
Umsóknarfrestur er til 20. janúar og skal senda 
umsóknir  með tölvupóst í altak@altak.is

Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Vegna aukinna umsvifa óska Hópbílar eftir að ráða 

jákvæðan og metnaðarfullan starfsmann sem vaktstjóra í 
akstursdeild fyrirtækisins.

Akstursdeildin sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini 
Hópbíla hf. auk þess að sinna ýmsum verkefnum er lúta að 

innri starfsemi félagsins.

Vakstjóri stjórnar og samhæfir þjónustu fyrirtækis; 
skipuleggur röð og tímasetningu einstakra þjónustuþátta, 
nýtingu tækja og mannafla. Hann sinnir einnig símsvörun 
og móttöku viðskiptavina, margháttaðri upplýsingagjöf til 
viðskiptavina auk ýmissa áhugaverðra verkefna er lúta að 

innri starfsemi fyrirtækisins.

Um er að ræða framtíðarstarf. Vinnutíminn er vaktakerfi 
Hópbíla á hverjum tíma nú: 2-2-3 unnið aðra hverja helgi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun  

er æskileg en ekki skilyrði
• Rútupróf
• Reynsla af svipuðu eða sambærilegu starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  

samskiptum er mikilvæg

Umsóknarfrestur er til 13. janúar og skila skal inn umsókn á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við Davíð í síma 599-6014.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði - Sími 599-6000

Við erum til taks!

Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg öryggis, 
eftirlits- og löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og 

-

 
Öryggi – Þjónusta – Fagmennska 

-

 
www.lhg.is

Flugvirki
Flugvirkjar Landhelgisgæslu Íslands sinna fjöl-
breyttum verkefnum í krefjandi starfsumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• 
•  

• 
• 
• 

 

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.
www.capacent.is

ingab@lhg.is

Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til að slást í samhent  
teymi Gæslunnar. Viðkomandi þarf að vera traustur, með ríka þjónustulund og geta  
tekist á við krefjandi verkefni. 

LHG.IS

www.rumfatalagerinn.is

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
RÚMFATALAGERINN - AKUREYRI

Vinsamlegast sendið ferilskrá á hilmar.baldursson@rfl.is
Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2019. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Leitum að jákvæðum einstaklingi sem er góður 
í mannlegum samskiptum. Spennandi og 

krefjandi starf í lifandi umhverfi. Umsækjandi 
þarf að vera 20 ára eða eldri.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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RÁÐNINGGAARRRÁÐGJÖF RANNSÓKNIRR

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.

Öryggisstjóri - upplýsingatæknifyrirtæki 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar 2019.            
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfurStarfssvið

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Verkefnastjórar vegna Hringbrautarverkefnis

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) hefur með 
höndum undirbúning og hönnun 
gatnagerðar og byggingaframkvæmda í 
Hringbrautarverkefninu.

NLSH er í samstarfi við fjölmarga 
hagsmunaaðila m.a. stjórnvöld, 
Framkvæmdasýslu ríkisins, Landspítala, 
Háskóla Íslands og sjúklingasamtök.

Nánari upplýsingar um NLSH má  finna á 
www.nlsh.is

Nánari upplýsingar  um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjandans.

Verkefnastjóri - fjármálaumsjón og greining:Verkefnastjóri - hönnunarstjórn:

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Alþjóðaviðskipti á sviði upplýsingatækni
Traust upplýsingatæknifyrirtæki leitar að öflugum einstaklingi til að starfa í teymi við 

Sjá nánar á: www.intellecta.is 

uppbyggingu á neti samstarfsaðila. 

Gott tækifæri fyrir árangursdrifinn einstakling sem langar að starfa við útflutning
á hugviti og lausnum fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki. www.intellecta.is 



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Arnarlax leitar að öflugum gæðastjóra. Um er að ræða 100% starf. Starfsstöðin er í höfuðstöðvum fyrirtækisins  
á Bíldudal þar sem góð vinnuaðstaða er í boði. 

GÆÐASTJÓRI

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með gæðadeild fyrirtækisins

• Umsjón með viðhaldi og þróun gæðakerfis 
fyrirtækisins

• Ábyrgð á að þróa, viðhalda og innleiða ferla 

• Innri og ytri úttektir og eftirfylgni ábendinga

•  Upplýsingagjöf og fræðsla til starfsmanna

Hæfniskröfur
• Reynsla af gæðastjórnun og HACCP gæðakerfi

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Framhaldsmenntun eða námskeið á sviði 
gæðamála er kostur

• Reynsla af fiskeldi og verkefnastjórnun er kostur

• Góð tölvuþekking, íslensku- og enskukunnátta

• Frumkvæði og drifkraftur

•  Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is 
Sverrrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2019.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi  
óskast fylltar út á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Væntanlegt byggðasamlag um brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda óskar eftir að ráða slökkviliðsstjóra. 
Tilgangur byggðasamlagsins er að að fara með skipulag, yfirstjórn, þjálfun vegna slökkviliða og eldvarnareftirlits á starfssvæðinu.  
Starfssvæðið er Árneshreppur, Dalabyggð, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur og Strandabyggð. Íbúar á starfssvæðinu eru 1545.

SLÖKKVILIÐSSTJÓRI

Starfssvið
• 

Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun 
slökkviliðsins

• Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins

• Úttektir, eldvarnareftirlit og stjórnun aðgerða

• Stefnumótun og áætlanagerð

• Samskipti við hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjandi skal hafa löggildingu sem 

slökkviliðsmaður skv. 17. gr. laga nr. 75/2000 
og/eða hafa starfað að lágmarki í eitt ár 
í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður 
eða hafa háskólamenntun með sérmenntun 
í brunamálum

• Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun 
slökkviliðs æskileg

• Leiðtogahæfni

• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

• Góð almenn tölvukunnátta og færni til að 
tjá sig í ræðu og riti

• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi 
stéttarfélag.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 
óskast fylltar út á www.hagvangur.is

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni



FAGSVIÐSSTJÓRI
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á:
ORKUSKIPTUM? UMHVERFISMÁLUM?
TRAUSTUM INNVIÐUM? SNJALLVÆÐINGU?

miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að 
sinna mikilvægum og spennandi verkefnum í heimi orku- og 
veitumála. Um er að ræða skemmtilegt starf fyrir einstakling 
sem hefur áhuga á að leiða faglegt starf samtakanna, sinna 
þekkingarmiðlun og samskiptum við stjórnvöld. 

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. 
Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um 
land allt. Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, 
fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og 
veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur. 

Samorka er aðili að Samtökum atvinnulífsins og er staðsett í 

til að vinna náið með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja 
Samorku auk sérfræðinga annarra samtaka í Húsi 
atvinnulífsins.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ SJÁ Á  WWW.SAMORKA.IS
 

 
Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2019. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

HELSTU VERKEFNI:
 
 

 samtakanna
 Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir
 Umsjón með ráðstefnum um málefni orku- og veitugeirans
 Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki
 Faglegur stuðningur við ýmis verkefni innan orku- og veitugeirans
 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólamenntun á sviði verkfræði/tæknifræði eða önnur    

 Þekking á orku- og veitugeiranum er kostur
 Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Færni í markvissri framsetningu upplýsinga
 Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

Spennandi starf í 
vefverslun Húsasmiðjunnar

Deildarstjóri vefverslunar ber ábyrgð á afgreiðslu allra pantana í vefverslun ásamt þjónustu við 
viðskiptavini. Starfið felur í sér tiltekt á öllum pöntunum úr vefverslun, pökkun og merkingu sendinga, 
samskipti við viðskiptavini, flutningsaðila og starfsfólk Húsasmiðjunnar um land allt. Önnur tilfallandi 
verkefni, eins og aðstoð við vörumyndatökur og skráningu í vöruskrá vefverslunar og fleira.

Deildarstjóri vefverslunar er í miklum samskiptum við allar verslanir 
Húsasmiðjunnar, vöruhús, markaðsdeild og vefstjóra Húsasmiðjunnar. 
Hann er staðsettur í verslun Húsasmiðjunnar í Skútuvogi og starfar náið með 
öflugu starfsfólki verslunarinnar. Deildarstjóri heyrir undir rekstrarstjóra 
Húsasmiðjunnar og Blómavals í Skútuvogi.

Hæfniskröfur
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking
• Brennandi áhugi á uppbyggingu vefverslunar
• Lausnamiðuð hugsun og jákvæðni 
• Geta til að vinna undir álagi
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að 
sækja um.  Öllum umsóknum verður svarað 
og farið með þær sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar um starfið 
atvinna@husa.is

Umsóknarfrestur: 
16. janúar 2019

Sótt er um á: 
www.husa.is/laus-storf

DEILDARSTJÓRI VEFVERSLUNAR 

Byggjum á betra verði

örö uskrrá e e s unnarar og g fleie rar

aaninir 
jjunununnanan r.r.
rfrfrffarararar nnnáiáiáiðððð mememeðð
trtrt arararrstststtjójójójórararar  

husa.is

Ein besta  vefverslun 
landsins tvö ár í röð!
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UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN 
2017

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2019.

Sótt er um á vef ON, on.is/framkvaemdastjori, þar
sem finna má nánari upplýsingar um starfið.

Starf framkvæmdastjóra ON

Það eru spennandi tímar framundan hjá ON og við leitum að leiðtoga til að móta framtíðina með okkur.  
Við horfum til manneskju sem býr yfir frumkvæði, umhyggju og umbótavilja til að marka stefnu fyrirtækisins
og leiða hóp framúrskarandi fagfólks með brennandi áhuga á framþróun, góðri þjónustu, umhverfisvænum
lausnum og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda.

Orku- og 
umhverfismál 
eru framtíðin  

JAFNLAUNAVOTTUN 
2018–2021www.on.is

Hvers vegna ON?

Við framleiðum og seljum rafmagn til allra landsmanna, auk þess að framleiða heitt vatn fyrir

höfuðborgarsvæðið. Við erum leiðandi í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi og nýsköpun í

nýtingu auðlindastrauma. Við höfum sett okkur metnaðarfull loftslagsmarkmið og viljum nýta

auðlindir af ábyrgð og nærgætni til að bæta lífsgæði í nútíð og framtíð, okkur öllum til heilla.

Hjá okkur ríkir jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum 

skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. Við bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað og

fjölskylduvænan vinnutíma. Það eru krefjandi og skemmtileg verkefni í leiðslunum hjá ON. 



S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K 

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
3 . F E B R Ú A R 

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/ S U M A R S T O R F

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Jafnlaunamerkið er veitt vinnustöðum sem hlotið hafa faggilta vottun  á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012. 
Isavia ber merkið með stolti enda  er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum  
og málefnalegum rökum.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I 
Í  S U M A R ?

F J Ö L B R E Y T T  S U M A R S T Ö R F  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og 
reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega 
framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er eftir starfs fólki 
bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst. 

Nánari upplýsinar á isavia.is/sumarstorf.



Helstu verkefni eru vöktun kerfa 
í flugstöðinni ásamt samskiptum 
við viðskiptavini og starfsmenn. 
Úthlutun á flugvélastæðum, 
brottfararhliðum og innritunar-
borðum. Eftirlit og stýring um- 
ferðar í farangurssal flug-
stöðvarinnar. Móttaka og úr- 
vinnsla allra erinda sem og önnur 
tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur

• Stúdentspróf eða  
 sambærileg menntun
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð færni í ensku og íslensku  
 er skilyrði 
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Reynsla af upplýsingakerfum  
 er kostur

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Bjarni Freyr Borgarsson, 
hópstjóri rekstrarstjórn- 
stöðvar,bjarni.borgarsson@
isavia.is

R E K S T R A R - 
S T J Ó R N S T Ö Ð

Helstu verkefni eru flæðis-
stýring, þjónusta við farþega, 
umsjón og eftirlit með upp- 
lýsingaborðum, eftirlit með 
búnaði sem farþegar nota og 
önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur

• Aldurstakmark 18 ár
• Góð færni í ensku og íslensku 
 þriðja tungumál er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð  
 í samskiptum

Starfið felst m.a. í öryggisleit  
og eftirliti í Flugstöð Leifs  
Eiríkssonar og á flughlöðum. 
Óskað er eftir starfsfólki bæði  
í hluta- og heilsdagsstörf,  
um  er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur

• Aldurstakmark 18 ár
• Gott vald á íslenskri og  
 enskri tungu bæði rituðu  
 og mæltu máli
• Rétt litaskynjun
• Lágmark tveggja ára  
 framhaldsnám eða  
 sambærilegt nám

Allir umsækjendur þurfa að geta 
sótt undirbúningsnámskeið áður 
en þeir hefja störf og standast 
próf  í lok námskeiðs.

Helstu verkefni eru umsjón 
með farangurskerrum í og við 
flugstöðina, almenn þjónusta 
og aðstoð við viðskiptavini á 
bílastæðum flugstöðvarinnar, 
tilfærslur á ökutækjum og  
sótthreinsun á veiðibúnaði.

Hæfniskröfur

• Aldurstakmark 18 ár
• Góð færni í íslensku og ensku
• Bílpróf æskilegt

F A R Þ E G A - 
Þ J Ó N U S T AF L U G V E R N D B Í L A S T Æ Ð A - 

Þ J Ó N U S T A



ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR ÓSKAST 
Leitum að metnaðarfullum og þjónustulunduðum íþróttafræðingi í spennandi 

og fjölbreytt starf tengt þjónustu við gesti okkar í Bestu aðild.   Viðkomandi þarf 
að búa yfir góðum skipulagshæfileikum, hafa framúrskarandi færni í mannlegum 

samskiptum og brennandi áhuga á heilbrigðu líferni með fagmennsku að leiðarljósi. 

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á netfangið  
hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. janúar.

ikk & Stálsmiðja ehfÍsloft- Blikkk & Stálsmiðja ehfkk & Stálsmiðja ehfk & Stálsmiðja ehftálssmiðj& St iðja ehk &
stjÓska eftir bílstjójóóra til starfafa.l starfara til s

yf• Meirapróf og lyfttaarapróf æskilegpróf æskilegrapróf æskileg

Umsóknir sendist í Umsóknir sendist í tötölölvupósti á isloft@isloft.isvupósti svupósti á isloft@ oft.is@is
Nánari upplýsingar íánari upplýsingarr í sí sísíma 587 6666.íma 587 666666.

Stuðningsfulltrúi
Borgarholtsskóli

Stuðningsfulltrúa vantar í 55% starf við  
Borgarholtsskóla á vorönn 2019. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning SFR  
og stofnanasamning Borgarholtsskóla. 

Vinnutími er frá 8-13:30.

Æskilegt er að umsækjandi hafi réttindi  
sem stuðningsfulltrúi.

Upplýsingar um starfið veitir  
Hrönn Harðardóttir, hronn@bhs.is, s: 864-1138

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 25. janúar 2019.

Ráðgjafi á sviði
starfsendurhæfingar
Óskum eftir ráða ráðgjafa í tímabundna stöðu til eins árs í Reykjavík. Um er 
að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í 
þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar

eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í

starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði

félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða

starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með
aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum 
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menn-
ingu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metn-
aður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK
er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi upp-
fyllir hæfnikröfur starfsins.



FARÞEGAÞJÓNUSTA
Starfið felst m.a. í innritun farþega, byrðingu og móttöku flugvéla, 
almennri þjónustu og upplýsingagjöf til viðskiptavina. Lágmarksaldur 
er 19 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði. Almenn ökuréttindi 
skilyrði. Mjög góð enskukunnátta og þriðja mál æskilegt, sem og góð 
tölvukunnátta sem nýtist í starfi.

TÆKJAVERKSTÆÐI
Starfið felst m.a. í viðhaldi og eftirliti tækja og véla sem notuð eru við 
afgreiðslu flugvéla og tengdri starfsemi. Umsækjandi þarf að hafa 
réttindi í bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun. Æskilegt er að umsækjandi 
sé vanur bílarafmagni. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi æskileg. 
Umsækjandi þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu.

HLAÐDEILD
Starfið felst m.a. í hleðslu og afhleðslu flugvéla á töskum og frakt. 
Lágmarksaldur 19 ár, almenn ökuréttindi skilyrði og vinnuvélaréttindi 
æskileg. Enskukunnátta skilyrði.

RÆSTING FLUGVÉLA
Starfið felst m.a. í ræstingu um borð í flugvélum og lagerstörf. 
Lágmarksaldur er 18 ár; almenn ökuréttindi og enskukunnátta æskileg.

CATERING
Starfið felst m.a. útkeyrslu og annarri tengdri þjónustu sem fer um borð í 
flugvélar. Aldurstakmark er 19 ár. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi 
æskileg. Umsækjandi þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu.

ELDHÚS
Starfið felst m.a. í framleiðslu og pökkun á matvælum, ásamt öðrum 
störfum sem tilheyra matvælaframleiðslu. Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- 
og/eða enskukunnátta skilyrði.

FRÍLAGER
Starfið felst m.a. í lagervinnu og pökkun á söluvarningi sem fer um borð í 
flugvélar. Lágmarksaldur er 20 ár; tölvu- og enskukunnátta skilyrði.

FRAKTMIÐSTÖÐ
Vörumóttaka á inn- og útflutningi. Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta og 
almenn ökuréttindi skilyrði og vinnuvélaréttindi æskileg. Enskukunnátta.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ALDURSTAKMÖRK OG 
HÆFNISKRÖFUR:

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,  
www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en  
20. janúar 2019.

Applications must be submitted electronically 
at www.icelandair.is/umsokn no later than 
January 20, 2019.

Job vacancies – Icelandair Keflavík Airport

Icelandair seeks individuals for diverse and interesting jobs 
with the company.

Emphasis is placed on service, punctuality, flexibility and alertness. Applicants, 
in some cases, need to be ready to attend a preparatory course and pass a 
test before recruiting. All positions are based on shift work. Employment period 
can be from March/April to October/November 2019.

All applicants must speak good English.

FURTHER INFORMATION REGARDING AGE LIMITS AND 
QUALIFICATIONS REQUIREMENTS:

PASSENGER SERVICE
Passengers check-in, boarding and de-boarding passengers of aircraft, 
general service and information to passengers. High-school diploma 
preferred, excellent Icelandic and English skills. Good computer skills. 
Driving license required. Applicants must be at least 19 years old.

GARAGE
The work involves maintenance and supervision of equipment and 
machinery used in handling of aircraft and related activities. The applicant 
must be a qualified auto mechanic. Driving license required.

RAMP SERVICES
Loading and unloading baggage and cargo of aircraft. Minimum age 19 
years. Driving license required, and equipment license is preferable. 

AIRCRAFT CLEANING
The work involves cleaning on board aircraft and stock work. Minimum age 
18 years. Driving license required.

CATERING
The work involves transportation of food trollies to and from aircraft and 
other related services carried on board aircraft. Minimum age: 19 years. 
Driving license required and equipment license preferable. 

FLIGHT KITCHEN
Production and packaging of food production, together with other jobs in 
the flight kitchen. Minimum age: 18 years. 

BONDED STORE
Warehousing and packaging of merchandise sold on board aircraft. 
Computer skills required. Minimum age: 20 years.

CARGO WAREHOUSE
Expedite and route movement of incoming and outgoing cargo and freight 
shipment in (to) airline. Minimum age: 19 years. Driving license required 
and equipment license is preferable.
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TÆKIFÆRIN LIGGJA Í LOFTINU 

Störf hjá Icelandair á Keflavíkur flugvelli 2019

Icelandair leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytileg og 
skemmtileg störf hjá fyrirtækinu.

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, 
reglusemi, stundvísi, sveigjanleika og árvekni. Umsækjendur þurfa í sumum 
tilfellum að vera reiðubúnir að sækja undirbúningsnámskeið og standast próf 
áður en til ráðningar kemur.

Unnið er á vöktum. Ráðningartími getur verið frá mars/apríl og fram í október/
nóvember 2019.



Skógarhlíð 6, 105 ReykjavíkHEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

Ráðuneytisstjóri í nýtt  
heilbrigðisráðuneyti

Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis
Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra. Leitað er að reyndum leiðtoga 
sem býr yfir framsýni og krafti og er tilbúinn að leiða mótun og uppbyggingu nýs heilbrigðis-
ráðuneytis í samvinnu við frábæran hóp reynslumikils starfsfólks. 
 

Nýtt heilbrigðisráðuneyti tekur til starfa 1. janúar 2019. Verkefni þess eru viðamikil og 
fjölbreytt og varða alla þætti heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisþjónustu landsmanna, 
lyfjamál auk verkefna á sviði lýðheilsu og forvarna. Hjá heilbrigðisráðuneytinu starfar 
fjölbreyttur hópur vel menntaðra sérfræðinga á ýmsum sviðum með mikla þekkingu og 
reynslu á málefnasviðum þess.

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2019.  
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar má finna á starfatorgi Stjórnarráðsins,  
www.starfatorg.is

Undir heilbrigðisráðuneytið heyrir fjöldi stofnana, þar á meðal Landspítalinn, 
Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu, heilbrigðisstofnanir um land allt, Sjúkratryggingar 
Íslands og Embætti landlæknis. Ráðuneytið gegnir veigamiklu hlutverki er varðar 
undirbúning lagasetningar og annarra stjórnvaldsfyrirmæla og stefnumótandi áætlana 
á málefnasviðum þess. Vegna þeirra verkefna er rík áhersla lögð á nána samvinnu við 
Alþingi, önnur ráðuneyti, hagsmunaaðila og notendur þjónustunnar. Ráðuneytið fer 
einnig með alþjóðlegt samstarf í samvinnu við utanríkisráðuneytið.

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með um 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

LEX LEITAR 
AÐ LÖGMÖNNUM
 

LEX lögmannsstofa hefur hug á að bæta við        
lögmönnum í öflugan hóp félagsins.
LEX er leiðandi lögmannsstofa á Íslandi sem sinnir 
þörfum viðskiptavina sinna með heiðarleika, trúnað 
og fagmennsku að leiðarljósi á öllum meginsviðum 
lögfræðinnar. 
Krafa er gerð um að umsækjendur hafi lokið embættis- 
eða meistaraprófi í lögum og að þeir hafi gott vald á 
íslenskri tungu. 
Reynsla á sviði banka- og fjármagnsréttar, félaga-  
réttar og persónuréttar er kostur.

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2019                          
og skulu umsóknir sendar á umsokn@lex.is
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Verkefnisstjóri 

Auglýst er til umsóknar starf verkefnisstjóra á alþjóðasviði 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Um er 
að ræða fullt starf til tveggja ára með möguleika á fram-
lengingu eftir það. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf 1. apríl 2019. 

Á alþjóðasviði er lögð áhersla á að kynna íslenska menn-
ingu og tungu og rækta tengsl við náms- og fræðimenn 
á vettvangi íslenskra fræða hvarvetna í heiminum. Þar er 
umsjón með kennslu í íslensku og þjónustu við háskóla-
kennara í íslensku við erlenda háskóla af hálfu íslenskra 
stjórnvalda. 

Í starfinu felst meðal annars: að sinna daglegum þjónustu-
verkefnum og samstarfi við aðrar stofnanir innanlands og 
utan; að hafa umsjón með sumarnámskeiðum í íslensku; 
að hafa umsjón með íslenskukennslu við erlenda háskóla; 
að veita styrki til fræðimanna og erlendra nemenda; taka 
þátt í miðlunarverkefnum, t.d. utanumhaldi upplýsinga um 
sviðið á vef Árnastofnunar; að skipuleggja og undirbúa 
flutning í nýtt húsnæði. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa meistarapróf í íslensku eða 
annað sambærilegt háskólapróf. Áhugi á að kenna 
útlendingum íslensku nauðsynlegur og reynsla af kennslu 
íslensku sem annars máls æskileg.

Aðrar hæfniskröfur: 

nauðsynleg

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um 
námsferil sinn og störf, svo og nöfn, símanúmer og netföng 
tveggja umsagnaraðila. 

háskólakennara. Umsóknafrestur er til 23. janúar 2019 
og skal umsóknum skilað á rafrænu formi á netfangið 
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 

og hjá Úlfari Bragasyni, ulfar.bragason@arnastofnun.is 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðin hefur verið tekin. 

Ánægððiir vviiððsskiptavviinir 
eeerruu ookkkkaar bbeesta auuglýssiinngg

g pg p

lil ndd@f@ aastradningar.iss
mmjoll@@fastraradndniningagar.is

FAST
Ráðningar

wwwww.w fafastradniningagar.r.iis
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Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Húsgögn

Umsóknarfrestur er til og með 13. janúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af sölu og viðskiptum, 
reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta, 

kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að 

selja gæðavörur.

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 
stærri viðskiptavina.

• Sala og tilboðsgerð.
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum 

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

fið ö f ffið ö f

iki.ikiki.ki

Nýtt félagsmálaráðuneyti tekur til starfa 1. janúar 2019. Verkefni þess eru viðamikil og fjölbreytt og varða félags- og fjölskyldumál,  
almannatryggingar, húsnæðismál, vinnumál og málefni barna. Leitað er að kraftmiklu, jákvæðu og drífandi fólki, án tillits til kyns eða 
aldurs, sem er reiðubúið að byggja upp nýtt ráðuneyti í samvinnu við frábæran hóp reynslumikilla starfsmanna. 

Störfin sem eru laus til umsóknar eru: 

Upplýsingafulltrúi
Í teymi ráðuneytisstjóra er leitað að reyndum upplýsingafulltrúa 
sem hefur lifandi áhuga á samfélagsmálum. Hlutverk upplýsinga-
fulltrúa felur meðal annars í sér samskipti við fjölmiðla, fréttaskrif 
og aðra umsjón með upplýsingamiðlun ráðuneytisins.

Ritari ráðuneytisstjóra
Ritari ráðuneytisstjóra þarf að vera ýmsum kostum gæddur því 
verkefni hans eru að ýmsum toga og ganga þvert á starfsemi ráðu- 
neytisins. Við leitum að einstaklingi sem meðal annars er jákvæður, 
hefur skipulagshæfni, er kraftmikill og er tilbúinn að læra nýja hluti.  

Áhugaverð störf  
í nýju ráðuneyti 

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2019.  
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á starfatorgi 
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
 

 



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Kópavogsskóla
Frístundaleiðbeinandi í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Kópahvol
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Sundlaugar
Karlkyns baðvörður í Salalaug
Velferðarsvið
Iðjuþjálfi 
Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

kopavogur.is

Velferðarsvið Kópavogsbæjar auglýsir laust til umsóknar starf iðjuþjálfa í þjónustu- og ráðgjafardeild
aldraðra. Um er að ræða tímabundið starf til sex mánaða.

Helstu verkefni
· Ráðgjöf til aldraðra Kópavogsbúa, aðstandenda og fagaðila.
· Mat á þjónustuþörf umsækjenda um félagslega þjónustu.
· Stuðningur við dagskipulag.
· Aðstoð vegna stoðtækja.

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í iðjuþjálfun.
· Reynsla af starfi með öldruðum kostur.
· Þekking eða reynsla af notkun matstækja æskileg.
· Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.

Starfshlutfall er 100% eða samningsatriði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Iðjuþjálfafélags Íslands.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2019.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

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

Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir (annaklara@kopavogur.is) deildarstjóri þjónustu-s
og ráðgjafardeildar aldraðra s. 441 0000.

Iðjuþjálfi óskast á 
velferðarsvið Kópavogsbæjar   

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K
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Isavia auglýsir eftir lögfræðingi til starfa  
á skrifstofu félagsins í Reykjavík

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi  
umhverfi.  Leitað er að einstaklingi með 
meistarapróf í lögfræði auk þess sem æskilegt 
er að viðkomandi hafi viðbótarnám eða 
starfsreynslu sem nýtist.  

Upplýsingar um starfið veitir Karl Alvarsson 
lögfræðingur, karl.alvarsson@isavia.is

Hæfniskröfur:

• Umsækjendur skulu hafa lokið embættisprófi  
 og/eða meistaraprófi í lögfræði.
• Þekking og reynsla í Evrópurétti, útboðsrétti,  
 samkeppnisrétti,  umhverfisrétti, skipulags- 
 málum og persónuvernd er kostur.
• Mjög góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 ásamt rituðu máli. 

L Ö G F R Æ Ð I N G U R

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.



Akureyri:

Löggiltur endurskoðandi

Við leitum að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstaklingi sem á auðvelt 
með að starfa sjálfstætt, býr yfir haldbærri reynslu af endurskoðunarstörfum 
og er reiðubúinn til að takast á við ögrandi verkefni.

Grant Thornton endurskoðun ehf. óskar eftir að ráða löggiltan 
endurskoðanda til starfa á starfsstöð félagsins á Akureyri. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ársreikningagerð og skattframtalsgerð 
 lögaðila fyrir viðskiptavini Grant Thornton. 

• Þáttaka í og stjórnun endurskoðunarteyma.

• Ráðgjafaverkefni á sviði reikningsskila, 
 skatta og fjármála.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Löggilding í endurskoðun.

• Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu.

• Reynsla af endurskoðunar- og ráðgjafastörfum.

• Þekking á helstu bókhaldskerfum 
 og almenn tölvuþekking.

• Góð samstarfs- og samskiptahæfni.

• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

grantthornton.is

Grant Thornton endurskoðun ehf. 

Grant Thornton endurskoðun ehf. er aðili að 
Grant Thornton International, sem er eitt af 
stærstu endurskoðunarfyrirtækjum heims. 
Grant Thornton veitir faglega og persónulega 
þjónustu á sviði fjármála og viðskipta.

Nánari upplýsingar veitir Sturla Jónsson, 
meðeigandi, sturlaj@grantthornton.is 
eða í síma 520 7000.

Endurskoðun Skattar Ráðgjöf

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Góð samskipta- og skipulagshæfni
• Frumkvæði og brennandi áhugi á öryggismálum
• Góð greiningarhæfni 
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Þekking á öryggisstjórnunarstöðlum (ISO 45001 eða OHSAS 18001)

Starfssvið:
• Uppbygging og rekstur á öryggisstjórnunarkerfi
• Eftirfylgni atvikaskráningar
• Skipulag og þarfagreining þjálfunar í öryggismálum
• Stuðningur og þjálfun í framkvæmd rótargreininga
• Gagnasöfnun og skýrslugjöf varðandi öryggismál
• Þjálfun í gerð og notkun áhættumats
• Skipulag úttekta og eftirlits
• Innleiðing nýrra öryggisaðferða

Marel leitar að sérfræðingi í öryggismálum til starfa í framleiðslu Marel. Viðkomandi er hluti af kjarnateymi 
framleiðslustýringar og vinnur náið með öðrum starfsmönnum framleiðslu. 

SÉRFRÆÐINGUR Í ÖRYGGISMÁLUM  

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 6.100 starfsmenn, þar af um 720 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að 
mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Þór Ágústsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Marel, ingolfur.agustsson@marel.com.
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/43241.
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Álftanesskóli

• Kennari í forfallastöðu
• Umsjónarkennari í forfallastöðu 
 á miðstigi
• Starfsmenn á tómstundaheimili

 Hofsstaðaskóli

• Matráður

 Leikskólinn Akrar

• Leikskólakennari

 Leikskólinn Kirkjuból

• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennari eða annað uppeldis- 
 menntað starfsfólk

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

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

GARÐARÐAR ATORGI 7GGI   • SÍMSÍMSÍMÍMI 52I 52I 5 5 855 88500 000 • GARDDDGARDABAABAABAEABAER.IR.IR.ISI

Brosið – starf í boði
Tannlæknastofa í Kópavogi óskar eftir traustum og góðum 
starfskrafti. Um fullt starf er að ræða og gott væri að við-
komandi gæti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Móttaka
• Símsvörun
• Skjalavinna
• Afgreiðsla
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar og hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Tölvukunnátta
• Framúrskarandi skipulagshæfileikar
• Faglegur metnaður
• Glaðværð 

Í boði er skemmtilegt starf í jákvæðu og uppbyggilegu  
umhverfi. Vinnutími er frá 8:20- 16:30.

Upplýsingar veitir
Við tökum á móti umsóknum á netfangið svana@brosid.is.
Frekari aðstoð og upplýsingar veitir Svanhildur Garðars-
dóttir í síma 566 6406 eða svana@brosid.is

Umsóknarfrestur er til og með 15 janúar.

Um okkur
Brosið er framsækin tannlæknastofa. Við trúim því að ekkert sé 
betra en eigin tennur og forvörn sé besta meðferðin. 
Stofan stækkar ört og því vantar okkur starfskraft sem er tilbúinn 
að vaxa með okkur. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Megin starfssvið er skólaheilsugæsla, almenn móttaka á 
heilsugæslustöð og ungbarnavernd. 
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu 
heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess sinnir 
hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna að koma í 

þörfum hverju sinni. 
Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá 
símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan sinnir 
fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku, bókaða 
móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku er tekið á 
móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku er tekið á móti 
erindum sem eru ekki bráð s.s. ferðamannaheilsuvernd 
og sárameðferð. Einnig er boðið upp á lífsstíls- og 
sykursýkisráðgjöf.

 

Hæfnikröfur
  
  Faglegur metnaður og áhugi á að vinna með  
  fjölskyldum
 
  Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Reynsla af bráða- og slysamóttöku er kostur 
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
  Góð íslenskukunnátta skilyrði

 
Nánari upplýsingar: 
Sigríður Dóra Magnúsdóttir, svæðisstjóri - 513 5950  
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is 
Hafdís Ólafsdóttir, fagstjóri hjúkrunar - 513 5950  
hafdis.olafsdottir@heilsugaeslan.is 
 

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæslan Miðbæ
Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir tveim hjúkrunarfræðingum til starfa í 80 - 100 % störf við 
heilsugæsluhjúkrun. Um er að ræða ábyrgðarmikil og krefjandi störf og spennandi vettvang 
fyrir hjúkrunarfræðinga sem áhuga hafa á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Viðkomandi 

  

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar

Heilsugæslan Miðbæ sinnir fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en á stöðina leita einnig fjölmargir með tímabundna búsetu í 

Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta og gott aðgengi skjólstæðinga að þjónustu. 

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sálfræðingi, 

Heilsugæslunni er ætlað að veita íbúum almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu. Stöðugt er unnið að því að bæta 
þjónustu við skjólstæðinga, má þar t.d. nefna sérhæfðar móttökur fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma og lífstílstengda kvilla s.s. 
sykursýkismóttöku, lífstílsmóttöku, fjölskylduteymi auk heilsuverndar eldra fólks. Bráðaþjónusta er vaxandi á stöðinni og náið 
samstarf er við félagsþjónustu Reykjavíkur.

Nánari upplýsin www.heilsugaeslan.is.  

postur@byggdastofnun.is   byggdastofnun.is Sími: 455 54 00   

Byggðastofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings 
á þróunarsviði stofnunarinnar. Í starfi nu felst meðal annars 
að vinna við undirbúning og gerð byggðaáætlunar og vinna 
við greiningar á þróun byggðar á lands- og landshlutavísu 
með tilliti til byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshluta. 
Starfsmaðurinn þarf að hafa áhuga á atvinnulífi, menningu og 
öðrum byggða málum, stefnumótun og víðtæku samstarfi. Hann 
þarf að vera tilbúinn til að vinna að þeim fjölbreyttu þátt um 
byggðamála sem sinnt er á þróunarsviði í samstarfi við annað 
starfsfólk Byggðastofnunar, fólk utan hennar og með eigin 
frumkvæði og drifkrafti. Starfinu fylgja töluverð ferðalög.

Hæfniskröfur

•   Háskólanám sem nýtist í starfi.
•   Reynsla af verkefnastýringu.
•   Sjálfstæði í vinnubrögðum.
•   Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.
•    Hæfileiki til að vinna sjálfstætt en jafnframt geta unnið í 

hóp og eiga auðvelt með að koma fyrir sig orði munnlega 
og skriflega.

•    Viðkomandi þarf að hafa vald á dönsku,  
norsku eða sænsku auk ensku.

Sérfræðingur  
á þróunarsviði  
Byggðastofnunar

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 28. janúar n.k. og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til Byggða-
stofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða á netfangið:  
postur@byggdastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs, sími 455 5400 eða 895 8653.

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eftirsóknarverður 
vinnu staður fyrir hæfa og metnaðarfulla starfsmenn, konur jafnt 
sem karla. 27 manns starfa hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel 
menntuðu  
fólki með fjölbreytta reynslu. Þar sem karlar eru í meirihluta starfs-
manna á þróunarsviði eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um 
starfið. 

Byggðastofnun mun á árinu 2020 taka í notkun nýtt húsnæði fyrir  
starfsemi sína þar sem aðbúnaður allur verður eins og best gerist.

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn öflugasti byg-
gðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. 
Fjölbreytt þjónusta er í boði, góðir skólar á öllum skólastigum, 
kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á skóla á öllu 
skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Íbúar Sauðárkróks eru um 
2.600 talsins.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn



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

Okkur vantar:
Umsjónarkennara á unglingastig í 100% starfshlutfall.
Kennslugrein stærðfræði.

Skólaliða. Vinnutími 07:50 - 17:00 en lægra starfshlutfall
kemur til greina.
Frístundaleiðbeinendur.  Vinnutími frá 13:20 -17:00.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is 
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar 
veitir Ásta Steina Jónsdóttir, staðgengill skólastjóra,
í síma 5259200/6920233 og Daníel Birgir Bjarnason,
forstöðumaður Frístundasels , í síma 5259200/8989286.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið asta@
lagafellsskoli.is eða danielbirgir@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til og með 18. janúar 
2019.

Rafvirkjar/iðnaðarmenn/verkafólkkjar/iðnaðarmenn/verkafó
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/iðnaðarmönnum/verkafólki til leitar eftir rafvivvivivirkrrkrkrkr jujujuum/m/m/mm/m/iðnanaaðaððaððað rmrmmrmrrmönö num/verkafólki
starfa við fjölbreytt störf rafiðna í mannvirkjagerð. Góð verkefna-ölbreytt ststtststtöööörörf rafiðððnaanaaanaa íííí mannnnnvnvnvnvnvnviri kjagererrrerð.ð.ð.ðð.ð  Góð verke
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk.kil vinnnnnaanan  framundddddddn an. Framtíðaaaarsrsrsrr törf í boðoðoðððððiii fyrir ré
Laun samkvæmt samkomulagi. Áhugasamir vinsamlegast sendiðvæmmtt tt t sas mkomuululululagi. Áhugasamiirr rr rr viv nsammlelegggaggg st se
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband íá nnnnetfangið ffaaaagaa taekkkkkknnininin @fagggtatattt eknniini.is eða haafifiðfififi  sam
síma 66069004 (EEEiEEEE ríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofner framsmsmsæmssækið fyrirrrtætætæktææt i sem sinnir þjþjþjþjþjóóónuón stu viv ð fffffð fyyriy rtæki -
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkaðsviði rafkafkafkafkafaff erfee a. Eini nignigignnignig sækir Fagtgtægtægtægtgtgtg knik  hf miimiimiikkiðkkik  á útboð
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við.rkum aðalvererererktöktöktktktökum seeeseem ám ám ám ámm m ávavavalvalvav lt lt heffur ur ur rur u vvverv ið gott sams
Starfsemi Faggtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri-
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- fjölbreytt.  og skiparafkerfi svo störfin eru f
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni-
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Prentari  - atvinna

Héraðsprent á Egilsstöðum óskar eftir að ráða prentara. 
Æskilegt að hann hafi nokkra reynslu af vinnu á Speed-
master SX74-4  og Heidelberg GTO.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er 
nákvæmur í vinnubrögðum, jákvæður og góður í 
mannlegum samskiptum.
Um er að ræða framtíðarstarf.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur í síma 863 9102 eða 
Þráinn í síma 896 6422.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
gunnhildur@heradsprent.is  fyrir 1. febrúar nk.



Grunnskólar
»    Kennari í upplýsingamennt - Lækjarskóli
»    Starf með nemendum með fjölþættan vanda
»    Stuðningsfulltrúi - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Tímabundið starf - Berjahlíð
»    Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
Stjórnsýslusvið
»    Skjalavörður
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
»    Bifvélavirki / Vélvirki í þjónustumiðstöð
»    Tækjamaður II í þjónustumiðstöð
»    Starfsmaður vatnsveitu

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Deildarlæknir skurðlækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/16
Ljósmóðir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/15
Geislafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/14
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201901/13
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201901/12
Sálfræðingur  Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201901/11
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201901/10
Framkvæmdastjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201901/9
Skrifstofumaður Landspítali Reykjavík 201901/8
Verkfræðingur Landspítali Reykjavík 201901/7
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201901/6
Starfsmaður við bókun reikninga Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201901/5
Fulltrúi, birgðahald og dreifing Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201901/4
Sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnun Sauðárkrókur 201901/3
Móttöku- og skrifstofustarf Lögreglustjórinn á Suðurlandi Hvolsvöllur 201901/2
Yfirlæknir í meltingarsjúkdómum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/1
Skjalastjóri Héraðssaksóknari Reykjavík 201812/2246

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 
auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi.

Rafmagns- 
verkfræðingur

STARFSSVIÐ

– Kennsla í rafmagnsiðnfræði, 
rafmagnstæknifræði og grunnnámi í verkfræði

– Mótun kennslu í fögum á rafmagnssviði við 
tækni- og verkfræðideild

– Þátttaka í stjórnsýslu deildar og 
kynningarstarfi

HÆFNISKRÖFUR

– Meistaragráða í rafmagnsverkfræði eða 
tengdum fögum

– Sérhæfing á sviði raforku er kostur

– Reynsla af kennslu er kostur

– Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði 
og sjálfstæð vinnubrögð

– Góð kunnátta í ensku og íslensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Ágúst Valfells, forseti tækni- og verkfræðideildar, av@ru.is, og 
Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, sigrunth@ru.is. Umsóknum ásamt starfsferilskrá, 
afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir starfsreynslu og reynslu af kennslu og tveimur nöfnum á 
meðmælendum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is fyrir 15. janúar 2019.

Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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SAMVEITUR GARÐABÆJAR

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  • GARDABAER.IS

Samveitur Garðabæjar annast rekstur á vatnsveitu og fráveitu Garðabæjar. 

Við Samveitur Garðabæjar eru eftirfarandi störf laus til umsóknar.

PÍPULAGNINGARMAÐUR EÐA VÉLTÆKNIMENNTAÐUR AÐILI

Starfssvið:

• Viðhald, vöktun og endurbætur á fráveitukerfi
• Umsjón og eftirlit með dælustöðvum
• Umsjón og eftirlit með tengingum á regn- og fráveitukerfi ásamt affalli hitaveitu

 Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sveinspróf í pípulögnum, véltæknigreinum eða umtalsverð reynsla 
 af fráveituframkvæmdum
• Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
• Þekking á Word og Excel
• Jákvæðni og samskiptahæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

PÍPULAGNINGARMAÐUR EÐA VÉLTÆKNIMENNTAÐUR AÐILI 

VIÐ VATNSVEITU GARÐABÆJAR

Starfssvið:

• Viðhald og nýlagnir
• Umsjón og eftirlit með dælustöðvum
• Lagning og uppsetning á nýjum heimæðum 

 Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sveinspróf í pípulögnum, véltæknigreinum eða umtalsverð reynsla 
 af veituframkvæmdum
• Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
• Þekking á Word og Excel
• Jákvæðni og samskiptahæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 19.  janúar 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Magnússon forstöðumaður 
framkvæmda- og eignasviðs í síma 820 8586 eða með því að senda tölvupósti á 
netfangið bjorgvin@gardabaer.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
Starfsmannafélag Garðabæjar.

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Bílstjóri á dráttarbifreið
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meirapróf
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Öguð vinnubrögð
•  Góð mannleg samskipti
•  Þjónustulund
•  Vinnuvélaréttindi og/eða 

kranaréttindi kostur

Starfsmaður í afgreiðslu
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Yfirgripsmikil þekking á bifreiðum
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Þjónustulund og gott viðmót
•  Góð mannleg samskipti
•  Vinnuvélaréttindi kostur
•  Reynsla af dekkjavinnu kostur

Starfsmaður á lyftara
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Lyftarapróf
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Öguð vinnubrögð
•  Góð mannleg samskipti
•  Þjónustulund

Starfsmaður á
dekkjaverkstæði
Menntunar- og hæfniskröfur
•  Reynsla af dekkjavinnu
•  Stundvísi og snyrtimennska
•  Öguð vinnubrögð
•  Góð mannleg samskipti
•  Þjónustulund

Skútuvogi 8  |  104 Reykjavík  |  Sími: 567 6700  |  vaka.is

Vaka hf. er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur. Í dag starfar fyrirtækið á
hinum ýmsu sviðum s.s. bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahlutasala, dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.
Einnig hefur Vaka hf. opnað glæsilegan uppboðsvef þar sem hægt er að kaupa eða selja bíla og lausamuni - www.vakauppbod.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasamir sendi inn umsókn á starf@vaka.is

Umsóknarfrestur

18. janúar 2019

Vaka leitar að öflugum
liðsmönnum

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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HELSTU VERKEFNI:
* Umsjón með stóru norrænu samstarfsverkefni á vegum Listahátíðar.
* Umsjón með styrkumsóknum vegna verkefnisins.
* Samskipti við listafólk og samstarfsaðila verkefnisins.
* Umsjón með fjárhagsáætlun.
* Umsjón með vefsíðu verkefnisins.
* Önnur tilfallandi verkefni í samráði við stjórnendur Listahátíðar.

 
HÆFNISKRÖFUR:
* Þekking og reynsla af stjórnun menningarverkefna. 
* Þekking og reynsla af umsóknagerð.
* Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
* Gott vald á norðurlandamáli er kostur.
* Góð tölvukunnátta (m.a. Excel og vefumsjón).
* Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt hugarfar. 

MEGIN VERKEFNI VERKEFNASTJÓRA STENDUR ÚT ÁRIÐ 2021 OG STARFSHLUTFALL 
GETUR VERIÐ BREYTILEGT Á STARFSTÍMANUM. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ VEITIR FJÓLA DÖGG SVERRISDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI LISTAHÁTÍÐAR, 
Í SÍMA 561 2444, EN EINNIG MÁ SENDA FYRIRSPURNIR Á NETFANGIÐ FJOLA@ARTFEST.IS. 

UMSÓKNIR SKAL SENDA Á NETFANGIÐ ARTFEST@ARTFEST.IS MERKTAR STARFSUMSÓKN – VERKEFNASTJÓRI 
FYRIR MIÐNÆTTI FIMMTUDAGINN 17. JANÚAR, 2019. ÖLLUM UMSÓKNUM VERÐUR SVARAÐ.

LISTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK 
VERKEFNASTJÓRI
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM EINSTAKLINGI 
Í STARF VERKEFNASTJÓRA HJÁ LISTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK.  

Verkefnisstjóri 

Auglýst er til umsóknar starf verkefnisstjóra á alþjóðasviði 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Um er 
að ræða fullt starf til tveggja ára með möguleika á fram-
lengingu eftir það. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf 1. apríl 2019. 

Á alþjóðasviði er lögð áhersla á að kynna íslenska menn-
ingu og tungu og rækta tengsl við náms- og fræðimenn 
á vettvangi íslenskra fræða hvarvetna í heiminum. Þar er 
umsjón með kennslu í íslensku og þjónustu við háskóla-
kennara í íslensku við erlenda háskóla af hálfu íslenskra 
stjórnvalda. 

Í starfinu felst meðal annars: að sinna daglegum þjónustu-
verkefnum og samstarfi við aðrar stofnanir innanlands og 
utan; að hafa umsjón með sumarnámskeiðum í íslensku; 
að hafa umsjón með íslenskukennslu við erlenda háskóla; 
að veita styrki til fræðimanna og erlendra nemenda; taka 
þátt í miðlunarverkefnum, t.d. utanumhaldi upplýsinga um 
sviðið á vef Árnastofnunar; að skipuleggja og undirbúa 
flutning í nýtt húsnæði. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa meistarapróf í íslensku eða 
annað sambærilegt háskólapróf. Áhugi á að kenna 
útlendingum íslensku nauðsynlegur og reynsla af kennslu 
íslensku sem annars máls æskileg.

Aðrar hæfniskröfur: 

nauðsynleg

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um 
námsferil sinn og störf, svo og nöfn, símanúmer og netföng 
tveggja umsagnaraðila. 

háskólakennara. Umsóknafrestur er til 23. janúar 2019 
og skal umsóknum skilað á rafrænu formi á netfangið 
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 

og hjá Úlfari Bragasyni, ulfar.bragason@arnastofnun.is 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðin hefur verið tekin. 

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

www.ruv.is

Laust er til umsóknar starf svæðisstjóra 
RÚV með aðsetur á Akureyri. Svæðisstjóri 
stýrir landsbyggðarstarfi í fréttavinnslu 
og dagskrárgerð og ber ábyrgð á frétta- 
og dagskrárþjónustu við landið allt í 
öllum miðlum. Við leitum að kraftmiklum 
og sjálfstæðum einstaklingi í fullt starf.

Umsóknarfrestur er til 7. janúar.

Við hvetjum áhugasama til að 
sækja um, óháð kyni og uppruna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Hagnýt reynsla af blaða- og 
fréttamennsku og dagskrárgerð.

• Leiðtogafærni, frumkvæði og hæfni í 
samskiptum.

• Stjórnunarreynsla er æskileg.

• Reynsla af vefvinnslu er æskileg.

• Mjög gott vald á íslensku máli og 
framsögn.

• Góð tungumálakunnátta.

Skil umsókna og nánari upplýsingar eru á 
umsokn.ruv.is.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. 
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum 
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Við leitum að svæðisstjóra

Móttökuritari óskast til starfa.

Laus er til umsóknar staða móttökuritara hjá Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita. Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita hefur 
meðal annars það hlutverk að annast lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa fyrir aðildarsveitarfélög 
byggðasamlagsins. Aðsetur móttökuritara er að Dalbraut 12 á Laugarvatni. Byggðasamlagið þjónar sveitarfélögunum 
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi.

Starfssvið :
• Símsvörun.
• Skráning og meðhöndlun skjala.
• Svörun fyrirspurna sem berast embættinu, bæði í gegnum síma og tölvupóst.
• Önnur almenn skrifstofustörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.
• Reynsla af skrifstofustörfum með áherslu á skjalavinnslu er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og vilji til að kynna sér nýjungar og takast á við fjölbreytt verkefni.
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar um starf móttökuritara veitir Rúnar Guðmundsson í síma 480-5550 á skrifstofutíma.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfið hentar báðum kynjum. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2019 og berist á netfangið runar@utu.is 
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Deildarstjóri í málefnum aldraðra óskast til starfa hjá Sveitarfélaginu Ölfusi í 
100% starf.  Auglýst er eftir öflugum og metnaðarfullum leiðtoga til að stýra 
málefnum eldri borgara í sveitarfélaginu.
.
Helstu verkefni

• Stjórnunarleg ábyrgð á þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu
• Ábyrgð á daglegri umsjón með rekstri dagdvalar, stuðningsþjónustu og mötuneyti
• Stefnumótun og umbótastarf

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vinnu með öldruðum
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnun og umbótarstarfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu berist til; 
Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 
á netfangið maria@hveragerdi.is, fyrir 25. janúar 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags 
innan Bandalags háskólamanna.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðarþjónustu. 
Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd. 
Forstöðumaður hefur yfirumsjón með faglegu starfi og ráðgjöf. Sveitarfélögin bjóða upp á 
fjölbreytt verkefni á sviði skóla- og velferðarmála og svigrúm til nýrra verkefna og vinnubragða.

... hamingjan er hér!

Deildarstjóri í málefnum aldraðra

Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Vegna aukinna umsvifa óska Hópbílar eftir að ráða 

jákvæðan og metnaðarfullan starfsmann sem vaktstjóra í 
akstursdeild fyrirtækisins.

Akstursdeildin sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini 
Hópbíla hf. auk þess að sinna ýmsum verkefnum er lúta að 

innri starfsemi félagsins.

Vakstjóri stjórnar og samhæfir þjónustu fyrirtækis; 
skipuleggur röð og tímasetningu einstakra þjónustuþátta, 
nýtingu tækja og mannafla. Hann sinnir einnig símsvörun 
og móttöku viðskiptavina, margháttaðri upplýsingagjöf til 
viðskiptavina auk ýmissa áhugaverðra verkefna er lúta að 

innri starfsemi fyrirtækisins.

Um er að ræða framtíðarstarf. Vinnutíminn er vaktakerfi 
Hópbíla á hverjum tíma nú: 2-2-3 unnið aðra hverja helgi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun  

er æskileg en ekki skilyrði
• Rútupróf
• Reynsla af svipuðu eða sambærilegu starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  

samskiptum er mikilvæg

Umsóknarfrestur er til 13. janúar og skila skal inn umsókn á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við Davíð í síma 599-6014.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði - Sími 599-6000

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.

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
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STÖRF HJÁ ORF LÍFTÆKNI

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•     Afburða greiningarhæfni og geta til að setja 
       upplýsingar skýrt fram
•     Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt viðfangsefni
•     Hæfni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•     Frumkvæði, metnaður og sköpunargáfa
•     Færni í ensku og íslensku í ræðu og riti

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Menntun sem nýtist í starfi  (t.d. lífeindafræðingur, 
       lyfjatæknir eða annað sambærilegt) 
•     Reynsla af rannsóknavinnu er nauðsynleg
•     Reynsla af gerð ELISA mælinga er æskileg
•     Grunnþekking af örveruprófunum (agar plötum) æskileg 
•     Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli 
•     Góð almenn tölvukunnátta  
•     Nákvæmni, samviskusemi og snyrtimennska
•     Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt viðfangsefni 
•     Frumkvæði, metnaður, jákvæðni og dugnaður  
•     Færni í mannlegum samskiptum

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Háskólamenntun sem nýtist í starfi       
•     Hagnýt reynsla af sölu- og markaðsmálum erlendis er kostur     
•     Afburða samskiptahæfileikar       
•     Reynsla af gerð og eftirfylgni sölu og markaðsáætlana       
•     Góð þekking á Microsoft Office (excel)
•     Frumkvæði og sjálfstæði í starfi       
•     Mjög gott vald á ritaðri og talaðri ensku er skilyrði

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

•     Menntun sem nýtist í starfi (snyrtifræði kostur)
•     Reynsla af sölu- og þjónustustörfum 
•     Góð almenn tölvukunnátta (NAV og Excel kunnátta kostur)
•     Gott vald á íslensku í ræðu og riti
•     Gott vald á talaðri ensku 
•     Lipurð í mannlegum samskiptum 
•     Góðir samstarfshæfileikar 
•     Þjónustulund, stundvísi og snyrtimennska

ORF Líftækni er íslenskt þekkingarfyrirtæki sem framleiðir vörur sem byggja á 
lífvísindum, m.a. BIOEFFECT húvörur sem seldar eru á Íslandi og erlendis og hafa 
fengið ýmsar viðurkenningar fyrir virkni sína og hreinleika. Hjá ORF Líftækni starfar 
breið flóra fólks, með fjölbreyttan bakgrunn, reynslu og þekkingu. ORF Líftækni 
leitast við að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir konur jafnt sem karla. 

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast 
send í gegnum heimasíðuna Alfreð (www.alfred.is) 
fyrir dagslok 9. janúar 2019. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Harpa Magnúsdóttir í síma 591-1590.

Nánari upplýsingar um félagið og vörumerkin BIOEFFECT og ISOKINE má finna á 
heimasíðu félagsins: www.orf.is. Æskilegt er að viðkomandi umsækjendur geti hafið 
störf sem fyrst. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

AÐSTOÐARMAÐUR Á RANNSÓKNASTOFU

ORF Líftækni hf. leitar að nákvæmum og samviskusömum aðstoðarmanni á 
rannsóknastofu félagsins. Viðkomandi starfsmaður mun aðallega starfa innan 
próteintæknideildar en jafnframt sinna verkefnum innan annarra deilda 
Rannsókna- og nýsköpunarsviðs félagsins.

•     Verkefni í tengslum við gæðaeftirlit BIOEFFECT húðvara (ELISA QC og
       örverumælingar QC)
•     Aðstoðar við próteinframleiðslu í verksmiðju 
•     Almenn verkefni á rannsóknastofu (t.d. þvottur glervöru o.fl.)

ALÞJÓÐLEGUR VIÐSKIPTASTJÓRI – 
KEY ACCOUNT MANAGER

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða metnaðarfullan og reyndan einstakling í starf 
alþjóðlegs viðskiptastjóra fyrir BIOEFFECT húðvörur félagsins.
Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til þess að takast á við skemmtileg 
og fjölbreytt verkefni sem snúa að BIOEFFECT húðvörulínunni. 

•     Uppbygging og eftirfylgni á sölustarfi félagsins erlendis
•     Aðaltengiliður og ábyrgð á völdum markaðssvæðum erlendis
•     Þátttaka og eftirfylgni með sölu- og markaðsáætlunum  

SÖLUFULLTRÚI – 
80% AFLEYSINGARSTARF Í 12 MÁNUÐI

ORF Líftækni hf. leitar að sölufulltrúa með góða þjónustulund. Meginhluti 
starfsins felst í að taka niður pantanir í verslunum og sjá til þess að framsetning 
BIOEFFECT húðvaranna sé samkvæmt þeim stöðlum sem ORF Líftækni setur 
vörunum ásamt því að sjá um kynningar og sölu á BIOEFFECT húðvörum í 
verslunum. Viðkomandi þarf að geta unnið að hluta til um helgar og á álags-
tímum. Starfsmaðurinn mun einnig vera til aðstoðar í húðrannsóknum í samstarfi 
við deildarstjóra Heilbrigðisvísindadeildar, þar sem rannsóknarhópar koma í 
húðmælingar í tengslum við þróun á BIOEFFECT húðvörum.

•     Heimsóknir í verslanir og skráning pantana 
•     Kynningar og sala á BIOEFFECT húðvörum í verslunum 
•     Tryggja góða framsetningu á vörum í verslunum
•     Skráningar í gæðakerfi félagsins 
•     Aðstoð við húðrannsóknir

VERKEFNASTJÓRI Í VIÐSKIPTAÞRÓUN OG GREININGUM

ORF Líftækni hf. leitar að drífandi og skipulögðum einstaklingi í stöðu verkefna-
stjóra í viðskiptaþróun og greiningum. Um er að ræða áhugavert og krefjandi 
starf innan ört vaxandi, alþjóðlegs þekkingarfyrirtækis.

•     Gerð fýsileikamats og annarra greininga í tengslum við nýjar vörur, 
       markaði og verkefni
•     Uppbygging viðskiptaáætlana fyrir þróunarverkefni
•     Eftirfylgni viðskiptaáætlana á grunnstigum þróunarverkefna
•     Greiningar og framkvæmdaáætlanir tengdar rekstrarumbótum
•     Þróun og eftirfylgni annarra sérverkefna
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Job.isGLÆNÝ OG 
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Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í 

sorphirðu í sveitarfélaginu 2019 – 2024.

Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum frá 
íbúðarhúsnæði og stofnunum ásamt flutningi á móttöku-
stöð, leiga gáma á gámasvæði og tæming. Útboðið er 
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást frá og með miðvikudeginum 9. janúar 
2019 hjá EFLU verkfræðistofu með því að senda tölvupóst 
á netfangið utbodolfus2019@efla.is

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 14. febrúar 2019 í Ráðhúsi 
Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Rafvirkjar/iðnaðarmenn/verkafólk
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/iðnaðarmönnum/verkafólki til 
starfa við fjölbreytt störf rafiðna í mannvirkjagerð. Góð verkefna-
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk.
Laun samkvæmt samkomulagi. Áhugasamir vinsamlegast sendið
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í
síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn- 
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri- 
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni- 
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.
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Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

Snyrti- og nuddstofa 

á besta stað til sölu.
Hagstæð leiga og stór kúnnahópur.  

Fæst á góðu verði.  

Upplýsingar í síma 7733374

Til leigu fyrir lögmann/
lögmenn/endurskoðendur

Lögmannsstofa í miðbænum, 101, auglýsir 
lausa starfsaðstöðu fyrir lögmann/lögmenn/ 

endurskoðendur.
Sameiginleg eldhúsaðstaða og fundarherbergi. 

Um er að ræða nýlega innréttað húsnæði á  
4. hæð í lyftuhúsi.

Lokað bílastæði með hliðopnun fylgir.
Kostnaður í lágmarki.

Frekari upplýsingar veittar í síma 694 8575.

EMBASSY – HOUSING
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house and/or apartment in the Reykjavik area immediately.
 Required size is 120 – 240 square meters, 2 bathrooms and 

permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3  years.  Please send an e-mail 
to:  sveinssonk@state.gov before January 31st. with information 
about the location (street and house number) and phone number 

of the contact person showing the property.

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 

Hús og/eða íbúð miðsvæðis á Reykjavíkursvæðinu  
eins fljótt og auðið er.

  Æskileg stærð 120 – 240 fermetrar,  
2 baðherbergi og leyfi til að hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:   
sveinssonk@state.gov fyrir 31. janúar með upplýsingum um 

staðsetningu eignarinnar (götuheiti og húsnúmer) og símanúmer 
þess sem sýna mundi eignina.

ÚTBOÐ
 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Byggðastofnun – nýbygging
Sauðármýri 2, Sauðárkróki

FULLBÚIÐ HÚS 
ÚTBOÐ NR. 20886

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  Byggðastofnunar óskar 
eftir tilboðum í byggingu nýbyggingar fyrir Byggðastofnun, 
Sauðármýri 2, Sauðárkróki. Um er að ræða fullbúið hús að innan 
og utan. Byggingin er 998 m² á tveimur hæðum og með kjallara 
undir hluta hússins. 

Helstu magntölur:
● Almenn steypumót, um 3.500 m²
● Bendistál í plötur og veggi, um 55.000 kg
● Steinsteypa í veggi, plötur, bita og súlur, um 555 m³
● Forsteyptar einingar, um 530 m²
● Múrfrágangur, um 1.500 m²
● Gifsveggir, um 300 m²
● Parketlögn, um 400 m²
● Kerfisloft niðurhengd, um 700 m²
● Málun veggja, um 2.000 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið 1. maí 2020.
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.
is. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, þriðjudaginn 22. janúar 
2019 kl. 14:00  að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Bankastræti 10 - 2. og 3. hæð - 101 Rvk.
Bókið skoðun í síma: 893 1819

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI SEM LEIGIST Í EINU EÐA TVENNU LAGI 
Til leigu bjart skrifstofuhúsnæði á 2. og 3. hæð í fallegu húsi á 
horni Bankastrætis og Ingólfsstrætis. Langtímaleiga. Laust strax.  
Hvor hæð er skráð 71,3 fm. og þvi báðar hæðir samtals 142,6 fm.  
Svalir 2. og 3. hæðar snúa út að Bankastræti. Eldhús með nýlegri 
eldhúsinnréttingu og snyrting er á 3. hæð. Báðum hæðum hefur 
verið skipt í 3-4 herb. Leiga er kr. 190.000 á mánuði fyrir hvora hæð.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteigna- og 
leigumiðlari S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

Til leigu mjög gott atvinnuhúsnæði að Vesturvör 30b, 
Kópavogi. Eignin er 389 fm og er laus.  

Nánari upplýsingar í síma 898-3420 eða 
gudmundur.orn.gudmundsson@gmail.com

Til leigu 

Húsnæði til leigu
VIRTUS og P.Ó. Ráðgjöf – Lögmannsstofa ehf. leita að 
leigutökum á eftirtöldum eignum fyrir viðskiptavini sína.

Skógarhlíð 22 (Þóroddsstaðir)
Húsið er þrjár hæðir og er samtals 455 fermetrar. Í kjallara eru tvær 
stúdíóíbúðir með sérinngangi og sameiginlegu baðherbergi. Báðar 
eru fullbúnar húsgögnum. Á fyrstu og annarri hæð er rými sem hægt 
er að nýta sem stóra íbúð eða sem skrifstofur. 
 
Skipholt 50d
Húsnæðið er á 3. hæð samtals 90,9 fermetrar, þrjár góðar skrifstofur, 

skiptiborð, mötuneyti, fundarherbergi og annað á 2. hæð hússins. 
Eignin er laus til afhendingar. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á thorkell@virtus.is

Skipholt 50d

Bókhald  |  Launasýsla  |  Reikningar  |  Ráðgjöf  |  Skipholti 50d  |  Reykjavík  |  414 3200  |  virtus.is



Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögfærðingur & 
Lögg. fasteignasali
660 4777
bodvar@fastborg.is

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓPAVOGUR
TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR - TIL AFHENDINGAR FULLBÚNAR MEÐ GÓLFEFNUM. 
Kópavogsbrún 2-4 er lítið hágæða fjölbýlishús með átta íbúðum sem 
stendur á einni lóð með tveimur húsnúmerum. Húsið er staðsett á góðum 
stað í vesturbæ Kópavogs, rétt fyrir neðan sundlaugina. Frá húsinu er fallegt 
útsýni, stutt í gönguleiðir og alla helstu þjónustu.

4-5 HERBERGJA, LYFTA OG BÍLAGEYMSLA

519 5500
OPIÐ HÚS LAUGARD. 5. JAN. FRÁ KL. 14-15 OG MÁNUD. 7. JAN. FRÁ KL. 17-18

Falleg 5. herb. Sérhæð (miðhæð) í þríbýli með bílskúr og sérinngangi, samtals 158,4m2. 
Í íbúðinni eru 4 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, borðstofa og stofa. 
Þvottaherbergi og geymsla í rúmgóðri sameign. Tvær góðar svalir. Bílskúr upphitaður. 
Frábær staðsetning.
V. 73,9 m. Nánari uppl. Gústaf s. 611 1761.

Melabraut 28

Opið hús þriðjudaginn  
8. Jan. Kl. 18.00 - 18:30

170 Seltjarnarnesi

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar 
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla 
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu innangengt. 

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteigna-
sali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 
220 Hafnarfjörður

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 

Opið hús: 6. janúar 2019 kl. 15:00 til 15:30

OPIÐ HÚS

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Lindarbraut 635
262 Reykjanesbær

Miklaborg kynnir: 
Um er að ræða 4 vel skipulagðar 2ja herbergja  

íbúðir á jarðhæð með útgengi á sérafnotarétt  

í góðu húsi við Lindarbraut 635 í Reykjanesbæ.

Íbúð 103  57,0 fm verð 22,0 milljónir

Íbúð 109 51,4 fm  verð 19,9 milljónir

Íbúð 113 58,4 fm  verð 19,9 milljónir

Íbúð 114 58,5 fm   verð 19,9 milljónir 

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

OPIÐ HÚS
mánuudaginn 7. janúar kl. 16:00 – 17:00

Laugardaginn 5. janúar  frá 14:00 - 15:00
Sunnudaginn  6. janúar  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 



Friðrik Ómar

Jógvan

Katrín Halldóra

Hansa

STJÓRNANDI & KYNNIR:

Sigurður Flosason

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
6. JANÚAR KL. 20.00


