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Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur

Framtíð rafveitu er snjöll og felur í sér að hámarka nýtingu
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum í samgöngum.
Stjórnandi er ábyrgðarmaður rafmagns, leiðtogi sem brennur fyrir
nýsköpun, tækni og öryggi.

Forstöðumaður rafveitu
Við leitum að stjórnanda í framkvæmdastjórn fyrirtækisins sem er tilbúinn
til að þróa og útfæra hugmyndir með nýsköpun og tæknilegum lausnum.
Forstöðumaður rafveitu leiðir teymi sérfæðinga og ber ábyrgð á framtíðarsýn,
uppbyggingu, rekstri og tekjuflæði rafveitunnar.

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg.
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað
og viðskiptavini af virðingu.

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin

Í góðu sambandi við framtíðina

Spennandi
sumarstörf
Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt
sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Í boði eru
störf af ýmsu tagi við framleiðslu, raf- og vélvirkjun
og ﬂeira. Öll störﬁn henta jafnt körlum og konum.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt
og ánægjulegt starfsumhverﬁ og góðan starfsanda.
Menntunar- og hæfnikröfur:
18 ára lágmarksaldur

Góð samskiptahæfni

Mikil öryggisvitund og árvekni

Dugnaður og sjálfstæði

Heiðarleiki og stundvísi

Bílpróf er skilyrði

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu eru um 600.000 krónur á
mánuði fyrir fullt starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, Borgarnesi
og af höfuðborgarsvæðinu.
Sumarstarfsmenn í framleiðslu- og iðnstörfum fara á námskeið vegna
vinnuvélaréttinda. Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is og
hjá Guðrúnu Hjaltalín Guðjónsdóttur í síma 430 1000. Öllum umsóknum
verður svarað og trúnaði heitið.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns
með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og
kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.
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Notendaþjónusta
Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða jákvæðan og þjónustulundaðan einstakling, sem hefur metnað til að veita fyrsta
flokks tölvuþjónustu. Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í samskiptum og vera tilbúinn til að takast á við krefjandi og
skemmtilegt starf.

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

22. janúar

capacent.com/s/12421

Starfssvið:
Dagleg notendaþjónusta og önnur tilfallandi verkefni.
Uppsetning og þjónusta á vél- og hugbúnaði,
bilanagreining, viðhald og lagfæringar.
Öryggismál.
Ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem upp koma við rekstur
deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af rekstri upplýsingakerfa og notendaþjónustu.
Þekking á AD, Windows stýrikerfum, Office 365 og Skype
for business er kostur.
Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð.
Þjónustulund og færni í samskiptum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

·
·
·
·
·

Gildi-lífeyrissjóður er
þriðji stærsti lífeyrissjóður
landsins með um 21 þúsund
lífeyrisþega, 50 þúsund
greiðandi sjóðfélaga og yfir
230 þúsund einstaklingar
eiga réttindi hjá sjóðnum.
Eignir sjóðsins nema um 550
milljörðum króna. Sjóðurinn
rekur bæði samtryggingardeild
og séreignardeild. Hjá sjóðnum
starfa 37 starfsmenn.

Capacent — leiðir til árangurs

Sérfræðingur á sviði
umhverﬁsmats
Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði umhverfismats sem er eitt fjögurra fagsviða Skipulagsstofnunar.
Helstu verkefni þess eru mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat áætlana.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk á eigin spýtur og í
samstarfi við aðra.

·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

28. janúar

capacent.com/s/12416

Starfssvið:
Vinna að ákvörðunum og umsögnum stofnunarinnar um
mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og umhverfismat
áætlana.
Ráðgjöf og samskipti við framkvæmdaraðila, forsvarsaðila
áætlanagerðar, ráðgjafa og almenning.
Þátttaka í öðrum verkefnum, svo sem kynningar- og
leiðbeiningarstarfi, þróun verklags og stefnumótun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistaragráða á sviði umhverfismats, svo sem
sérmenntun í umhverfismati, umhverfisfræði,
skipulagsfræði eða verkfræði.
Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi er æskileg, svo sem
við umhverfismat eða opinbera stjórnsýslu.
Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum
verkefnum og metnaður til að ná árangri.
Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.

·
·
·
·
·
·

Skipulagsstofnun sinnir
stefnumótun, stjórnsýslu og
leiðbeiningum um skipulag og
framkvæmdir með sjálfbæra
nýtingu auðlinda og vandaða
byggð að leiðarljósi.
Stofnunin vinnur í víðtæku
samráði við sveitarfélög, önnur
stjórnvöld og hagsmunaaðila.
Skipulagsstofnun starfar á
grundvelli skipulagslaga,
laga um skipulag haf- og
strandsvæða, laga um mat
á umhverfisáhrifum og laga
um umhverfismat áætlana
og heyrir undir umhverfis- og
auðlindaráðuneytið.
Hjá stofnuninni ríkir góður
starfsandi og í boði er góð
starfsaðstaða.
Nánari upplýsingar má finna á
www.skipulag.is
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Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Starfsmaður í fjármálaumsýslu
Skrifstofa Kjósarhrepps óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf við bókhald og almenna umsjón fjármálatengdra
verkefna. Leitað er að jákvæðum og þjónustuliprum starfsmanni með haldgóða þekkingu og reynslu.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

28. janúar

capacent.com/s/12422

Starfssvið:
Bókhaldsskráning.
Uppgjör og frágangur bókhalds.
Umsjón með launavinnslu og tengdum verkefnum.
Þátttaka í aðlögun bókhaldskerfa.
Álagning fasteignagjalda og eftirfylgni innheimtu gjalda.
Reikningagerð fyrir Kjósarhrepp og dótturfyrirtæki.
Skjalastjórnun.
Aðstoða við innfærslu upplýsinga á vefsíðu Kjósarhrepps.
Símsvörun og fleiri verkefni í samstarfi við aðra
starfsmenn.

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Starfsréttindi sem viðurkenndur bókari æskileg.
Marktæk starfsreynsla við bókhald og tengd verkefni.
Góð tölvukunnátta skilyrði, reynsla af bókhaldskerfinu DK
æskileg.
Góð íslenskukunnátta.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góðir samstarfshæfileikar.

Um er að ræða starf fyrir
sveitarsjóð Kjósarhrepps,
Kjósarveitur ehf. og Leiðarljós
ehf. Spennandi verkefni eru
fram undan við að byggja
upp öfluga fjármálaumsjón,
stuðla að góðri þjónustu og
aukinni upplýsingagjöf til
íbúa og frístundahúseigenda.
Starfsmaðurinn vinnur með
sveitarstjóra, starfsfólki veitna,
byggingarfulltrúa og oddvita
Kjósarhrepps. Skrifstofan
er í Ásgarði, stjórnsýsluhúsi
hreppsins í fallegu umhverfi.
Í Kjósarhreppi búa um 230
manns og þar eru um 600
frístundahús. Megin atvinnulíf
í sveitinni er landbúnaður en
allmargir íbúar sækja vinnu
í næsta nágrenni, þ.á.m. á
höfuðborgarsvæðinu.
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Sérfræðingar í kerfum fyrir
mennta- og menningarstofnanir

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TVÖ NÝ 100% STÖÐUGILDI

AFLEYSING FYRIR FAGSTJÓRA SARPS

Landskerfi bókasafna hf. leitar að tveimur dugmiklum
starfsmönnum til að vinna að innleiðingu og rekstri á
nýju bókasafnakerfi ásamt daglegu viðhaldi á núverandi
kerfum. Starfsmennirnir verða í leiðandi hlutverki við
innleiðingu nýs bókasafnskerfis.
Æskilegt er að nýir starfsmenn geti hafið störf sem fyrst.

Leitað er að afleysingu fyrir fagstjóra Sarps á tímabilinu
apríl 2019 - 15. maí 2020. Um 100% starf er að ræða.

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/12412

capacent.com/s/12413

Helstu verkefni:
Læra vel á hið nýja bókasafnskerfi
Stillingar kerfis og uppsetning einstakra bókasafna
Samþætting kerfa og yfirfærsla gagna
Daglegur rekstur núverandi kerfa
Miðlun þekkingar, kennsla og notendaþjónusta
Forritun, gagnavinnsla og prófanir
Samvinna við starfsfólk bókasafna og tengda aðila

Helstu verkefni:
Dagleg umsjón og rekstur Sarps og sarpur.is (kerfi)
Notendaþjónusta við söfn
Leiðsögn vegna notkunar kerfa
Samskipti við þjónustuaðila vegna viðhalds og viðbóta við
kerfi
Samvinna við söfn og tengda aðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði og/eða
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
Geta til að takast á við flókin kerfisleg viðfangsefni
Þekking á gagnameðhöndlun og gagnagrunnsfræðum
Færni til að vinna í hópi, þjónustulund og samskiptahæfni
Góð kunnátta í íslensku og ensku og færni til að tjá sig í
ræðu og riti
Mjög góð tölvukunnátta og vilji til þess að tileinka sér
nýjungar

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Menntun eða reynsla tengd skráningarkerfum og
upplýsingatækni
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi, nákvæmni og öguð
vinnubrögð
Færni til að vinna í hópi, þjónustulund og samskiptahæfni
Góð kunnátta í íslensku og ensku og færni til að tjá sig í
ræðu og riti
Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur má finna á Starfatorgi og heimasíðu Capacent.
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Landskerfi bókasafna hf.
er hlutafélag í eigu ríkis og
sveitarfélaga. Tilgangur
félagsins er að reka
upplýsinga- og skráningarkerfi
fyrir bókasöfn og eftir atvikum
önnur söfn á Íslandi og veita
þeim tengda sérfræðiþjónustu.
Nánari upplýsingar má finna á
heimasíðu félagsins
landskerﬁ.is
Gegnir er samlag flestra
bókasafna á Íslandi og
sinnir öllum tegundum safna
eins og Landsbókasafni,
almennings-, skóla- og
sérfræðibókasöfnum.
Framundan er krefjandi
verkefni sem lýtur
að innleiðingu nýs
bókasafnskerfis fyrir samlagið.
Sarpur er skráningarog umsýslukerfi fyrir
menningarsöguleg söfn og
sarpur.is er andlit Sarps út á
við.

Umsóknarfrestur

28. janúar 2019

Matráður í mötuneyti
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins
með meginstarfsemi í dreifingu raforku
auk þess að reka fimm hitaveitur.

3"3*,ØTLBSFGUJSB§SÈ§BEVHMFHBOPHKÈLW§BONBUSÈ§.ÚUVOFZUJ§FSÓIÚGV§TUÚ§WVOVNÓ3FZLKBWÓL.BUVS
FSB§LFZQUVSPHLFNVSNJTNJLJ§UJMSFJEEVS
¶IÚGV§TUÚ§WVN3"3*,TUBSGBVNNBOOT7JOOVUÓNJOOFSWJSLBEBHBGSÈ

Starfsmenn RARIK eru um 200,
aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20
starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt
um landið.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

t.BUTFME
t6NTKØONF§FMEIÞTJPHÈCZSH§ÈISFJOMUJ
t'SÈHBOHVSFGUJSNBU

t3FZOTMBBGTBNCSJMFHVTUBSGJFSLPTUVS
t)GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPHKÈLW§OJ
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVUBMNÈMJ
t4OZSUJNFOOTLB TKÈMGTU§JPHÚHV§WJOOVCSÚH§

Nánari upplýsingar
www.rarik.is

má

finna

á:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is), í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með
28. janúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

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

/-4)ØTLBSFGUJSB§SÈ§BÚGMVHBFJOTUBLMJOHBÓTUÚ§VSWFSLFGOBTUKØSBWFHOB)SJOHCSBVUBSWFSLFGOJT#ZHH§VS
WFS§VSNF§GFS§BSLKBSOJ TKÞLSBIÞT SBOOTØLOBIÞT CÓMBTU§B ULOJPHTLSJGTUPGVIÞTPHTKÞLSBIØUFM4UFGOUFS
B§¢WÓB§GSBNLWNEVNWJ§ÚMMIÞTJOWFS§JMPLJ§ÈSJ§
Verkefnastjóri - hönnunarstjórn:

Verkefnastjóri - fjármálaumsjón og greining:

t4UBSGJ§GFMTUÓBMNFOOSJWFSLFGOBTUKØSOVO
IÚOOVOBSWJOOV TFUVÓTBNTUBSGTIØQVN 
¢ÈUUUÚLVÓTBNWJOOVWFSLFGOVN HFS§ÈUMBOBPH
ÞUCP§THBHOBÈTBNUSâOJPHVNTBHOBHFS§
t7FSLF§BULOJGS§J BSLJUFLUÞS WFSLFGOB
TUKØSOF§BÚOOVSTBNCSJMFHNFOOUVO
t3FZOTMBBGWJOOVWJ§WFSLFGOBTUKØSOÓ
ULOJHSFJOVN IÚOOVOF§BWFSLMFHVN
GSBNLWNEVNF§BTBNCSJMFHVNWFSLFGOVN

t4UBSGJ§GFMTUÓBMNFOOSJGKÈSNÈMBVNTKØO ZGJSGFS§
SFJLOJOHB HFS§PHFGUJSMJUJNF§SFLTUSBSPH
LPTUOB§BSÈUMVOVN SâOJPHGKÈSNÈMBHSFJOJOHVN
WFSLFGOBÈTBNUÈIUUVHSFJOJOHVGKÈSGFTUJOHB
t7FSLGS§J BSLJUFLUÞS WFSLFGOBTUKØSO 
WJ§TLJQUBGS§JF§BÚOOVSTBNCSJMFHNFOOUVO
t3FZOTMBBGWJOOVWJ§WFSLFGOBF§BGKÈSNÈMBTUKØSO
ÓULOJHSFJOVN IÚOOVOF§BWFSLMFHVN
GSBNLWNEVNF§BTBNCSJMFHVNWFSLFGOVN

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. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða
ekki birtar opinberlega.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Framkvæmdastjóri
-ZGKBGS§JOHBGÏMBH¶TMBOET -'¶ ØTLBSFGUJSB§SÈ§BMZGKBGS§JOHÓTUBSGGSBNLWNEBTUKØSB
6NGVMMUTUBSGFSB§S§BTLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJHFUJIBGJ§TUÚSGÓKÞOÓ

Hlutverk Lyfjafræðingafélags Íslands er að
stuðla að heilbrigði og réttri lyfjanotkun
ásamt því að stuðla að faglegu starfi alls
staðar þar sem lyf koma við sögu.
Hlutverk félagsins er einnig að efla þekkingu
annarra heilbrigðisstétta og almennings á
lyfjafræði og störfum lyfjafræðinga.
Félagið gætir hagsmuna og stendur vörð
um réttindi félagsmanna, stuðlar að
bættum kjörum og aukinni starfsánægju
þeirra og eflir samheldni og samstarf meðal
lyfjafræðinga.
Nánari upplýsingar má finna á:
www.lfi.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t«CZSH§ÈTUBSGTFNJPHEBHMFHVNSFLTUSJGÏMBHTJOT
t'SBNLWNEÈLWBS§BOBTUKØSOBSPHOFGOEB
t/ÈJ§TBNTUBSGWJ§TUKØSO GBHPHTUÏUUBSGÏMÚH
t4BNTLJQUJ SÈ§HKÚGPHTBNTUBSGWJ§GÏMBHTNFOO 
MBVOBHSFJ§FOEVS ÚOOVSGÏMÚHPHPQJOCFSB
TUKØSOTâTMV
t6NTKØONF§IFJNBTÓ§VGÏMBHTJOTPHNJ§MVO
GSÏUUBÈTBNGÏMBHTNJ§MB
tÈUUUBLBÓLKBSBTBNOJOHTHFS§
t/FGOEBSTUÚSGWFHOBHFS§BSPHFGUJSGZMHOJ
TBNOJOHB
t6UBOVNIBMENBSHTLPOBSWFSLFGOBÈWFHVN
GÏMBHTJOT TTSÈ§TUFGOBPHGVOEB
t½OOVSGKÚMCSFZUUWFSLFGOJ

t.FJTUBSBHSÈ§BÓMZGKBGS§JFSTLJMZS§J
t3FZOTMBBGTUKØSOVOPHSFLTUSJ
t3FZOTMBBGGÏMBHTTUBSGJ-'¶FSTLJMFH
t3FZOTMBPH¢FLLJOHÈNÈMFGOVNTUÏUUBSGÏMBHBPH
LKBSBNÈMVN
t'SOJPHMJQVS§ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t)GOJUJMB§NJ§MBVQQMâTJOHVNÓS§VPHSJUJ
t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§WJOOVCSÚH§OBV§TZOMFH
t3FZOTMBPH¢FLLJOHBGPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVFS
LPTUVS
t.KÚHHØ§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUBTLJMZS§J
t.KÚHHØ§UÚLÈÓTMFOTLVPHFOTLV LVOOÈUUBÓ
/PS§VSMBOEBNÈMJFSLPTUVS
tFLLJOHÈ%,CØLIBMETLFSGJOVFSLPTUVS

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps,
Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 21 árs á þessu ári. Sveitarfélagið hefur vaxið ört síðastliðin ár og telur nú tæplega
9.500 íbúa. Í Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu íþrótta-, félags- og menningarlífi.
Í Árborg eru þrír grunnskólar með samtals um 1.470 nemendur og fimm leikskólar með rúmlega 500 nemendur. Einn af helstu kostum
sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, sjávarþorp við ströndina og stórt þéttbýli.

BÆJARRITARI
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir bæjarritara. Bæjarritari verður staðgengill bæjarstjóra og viðbót við öflugt stjórnendateymi
Árborgar. Staða bæjarritara hefur ekki verið mönnuð hjá Árborg hin síðustu ár og því mun nýr starfsmaður að nokkru móta starfið.
Miklar breytingar standa fyrir dyrum í stjórnsýslu og skipulagi sveitarfélagsins í ljósi áherslu á stafræna þróun og vegna vaxtar
sveitarfélagsins. Því er leitað að skapandi og úrræðagóðum starfsmanni sem er tilbúinn að gegna lykilhlutverki í að leiða framfarir í
tækni- og upplýsingamálum.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Yﬁrumsjón með stjórnsýslu og upplýsingamálum sveitarfélagsins

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

• Stafræn þróun stjórnsýslu Árborgar og samskipta við íbúa sveitarfélagsins

• Þekking á stjórnsýslu og starfsemi sveitarfélaga

• Ábyrgð á lögfræðilegri ráðgjöf og stjórnsýslu

• Reynsla af stjórnun og upplýsingamiðlun æskileg

• Ábyrgð á undirbúningi mála og fundarritun fyrir bæjarráð og bæjarstjórn

• Reynsla af innleiðingu upplýsingatækni æskileg

• Þátttaka í stjórnun, stefnumótun og umbótastarﬁ

• Leiðtogahæﬂeikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana og íbúa

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

• Þróun íbúalýðræðis í samstarﬁ við bæjarstjórn

• Skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð

VERKEFNISSTJÓRI Í ÞRÓUN SNEMMTÆKRAR ÍHLUTUNAR
Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu verkefnisstjóra í þróun snemmtækrar íhlutunar. Verkefnisstjórinn verður ráðinn til félagsþjónustu
sveitarfélagsins en vinnur náið með skólum, skólaþjónustu, frístundasviði og heilsugæslu Selfoss. Á undanförnum árum hefur verið
unnið að styrkingu á snemmtækri íhlutun í sveitarfélaginu en nú verður stigið enn stærra skref í þróun þverfaglegrar samvinnu.
Leitast er við að grípa snemma inn í mál barna í vanda og fjölskyldna þeirra og vinna að forvörnum. Til að ná þessu fram er unnið
í teymum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku einstaklinga við
ákvarðanatöku í eigin málum.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þróun snemmtækrar íhlutunar í samstarﬁ við fagsvið og stofnanir
• Þverfagleg teymisvinna og ráðgjöf

• Réttindi sem félagsráðgjaﬁ eða menntun á sviði félagsvísinda
og/eða uppeldisfræða

• Vinna með börnum, fjölskyldum og skólum

• Þekking og reynsla af vinnu við snemmtæka íhlutun æskileg

• Þróun úrræða fyrir börn og fjölskyldur í Árborg

• Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtoga- og skipulagshæﬁleikar
• Frumkvæði, jákvæðni og metnaður til að ná árangri í starﬁ

Upplýsingar veita:

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
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Sérfræðingur í eignastýringu
Lífsverk er opinn lífeyrissjóður fyrir háskólamenntaða. Allir sem lokið hafa grunnnámi á
háskólastigi geta sótt um aðild að sjóðnum.
Lífsverk var fyrsti lífeyrissjóðurinn sem
byggði á aldurstengdum réttindum, tók upp
sjóðfélagalýðræði og rafrænt stjórnarkjör.
Sérstaða Lífsverks er m.a. hár ávinningur
réttinda og val um leiðir fyrir skyldusparnað.
Sjóðurinn er ört vaxandi og nemur hrein
eign í árslok um 85 milljörðum króna.
Gildi sjóðsins eru:
Heilindi – jákvæðni – ábyrgð
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á
www.lifsverk.is
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Helstu verkefni og ábyrgð:

Reynsla, menntun og hæfni/kostir:
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Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir
og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 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.

Skipaskoðun / löggildingar
mælitækja
Frumherji hf. leitar eftir starfsmanni til starfa
við skipaskoðanir og löggildingu mælitækja.
Í boði er fjölbreytt starf hjá traustu fyrirtæki með
góðan starfsanda.
Starﬁð er tvíþætt:
- Lögbundin skoðun skipa/báta allt að 400 brúttótonn
að stærð.
- Löggilding á vogum og öðrum mælitækjum.
Viðskiptavinir Frumherja eru staðsettir um allt land og starfinu fylgja talsverð ferðalög.
Starfsmaður mun hljóta góða tæknilega þjálfun í skoðunum
og löggildingum í upphaﬁ starfs.
Hæfniskröfur

Þarf að uppfylla a.m.k. eitt af eftirtöldum skilyrðum:
• Atvinnuskírteini yﬁrvélstjóra sem heimilar honum að taka
að sér starf um borð í skipi þar sem aﬂ aðalvélbúnaðar
er 3.000 kW eða meira (sbr. STCW-regla III/2) og hafa
starfað til sjós í ﬁmm ár að minnsta kosti sem yﬁrmaður í
vélarúmi.
• Iðnmenntun og meistararéttindi á viðkomandi sviði (svo
sem: vélvirkjun, skipasmíði, plötusmíði, rafvirkjun eða
sambærileg menntun) og unnið sem slíkur í ﬁmm ár að
minnsta kosti.
• Atvinnuskírteini skipstjóra sem heimilar honum að stjórna
skipi sem er 1.600 brúttótonn að stærð eða meira (sbr. STCW-regla II/2) og hafa starfað til sjós í ﬁmm ár að minnsta
kosti sem yﬁrmaður á þilfari.
Aðrar kröfur

• Ökupróf er skilyrði, meirapróf er kostur.
• Rík þjónustulund og jákvæðni í starﬁ.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og sjálfstæði í starﬁ.
• Almenn tölvukunnátta.
• Færni í rituðu máli.
Umsóknir

Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Frumherja hf.
Einnig er hægt að senda umsóknir á Hallgrím Hallgrímsson
tæknistjóra Prófunarstofu, hallgrimur@frumherji.is sem
veitir frekari upplýsingar um starﬁð í síma: 570 9264.
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2019.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

Sérfræðingur á sviði
vatnafræði og flóðavár
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi
á sviði vatnafræði og flóðavár í fullt starf
á Úrvinnslu-og rannsóknarsviði. Á sviðinu
starfa um 50 manns við ýmis spennandi
þróunar- og rannsóknarverkefni er tengjast
veður- og loftslagsrannsóknum, jökla-,
vatna- og haffræði, jarðskorpuhreyfingum,
eldgosum og ofanflóðum. Starfið fellur undir
fagsvið vatns og jökla þar sem 15 manna
samhentur hópur vinnur sameiginlega að
margvíslegum verkefnum er varða m.a.
vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð,
auk þess sem unnið er að þróun flóðagreininga og flóðaspáa, rannsóknum á grunnvatni
og kortlagningu vatnsauðlindarinnar. Unnið
er að samþættingu ofangreindra líkana við
veður-, jökla- og haflíkön eftir því sem við á.
Veður stofa Íslands er leiðandi stofnun í vinnu
við áhættumat í tengslum við náttúruvá og
er vinna við áhættumat tengdum flóðum,
ofanflóðum og eldgosum sífellt stærri hluti af
verkefnum sviðsins.
Helstu verkefni
Sérfræðivinna við úrvinnslu vatnafræðigagna
og vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð,
bæði hvað varðar aðferðafræði, úrvinnslu og
tengingu líkana við aðrar afurðir. Vinna við
áhættumat flóða og jökulhlaupa. Leiðandi
hlut verk í flóðagreiningu og áhættumati í
stærri náttúruváratburðum. Ritun skýrslna
og greina og þátttaka í kynningum verkefna
innanlands og erlendis. Mótun og þátttaka
í rannsóknaverkefnum á sviði vatna-,
straumfræði og áhættumats. Verkefnisstjórn
tilgreindra verkefna eftir atvikum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði
raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla í vatna- og/eða
straumfræðirannsóknum er nauðsynleg
Þekking á áhættumatsferlum tengdum
náttúruvá er kostur
Góð kunnátta í landupplýsingakerfum
(LUK) er kostur
Góð tölvukunnátta, þ.á m. forritunarkunnátta nauðsynleg
Góð tungumálafærni í íslensku og ensku
nauðsynleg
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
teymisvinnu. Reynsla í verkefnastjórnun er
kostur.
Færni í samskiptum og geta til að miðla
niðurstöðum innan teymis og út á við
Að viðkomandi sé skipulagður, sýni frumkvæði í starfi og hafi faglegan metnað
Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn
Harðardóttir, framkvæmdastjóri Úrvinnsluog rannsóknarsviðs (jorunn@vedur.is),
Matthew J. Roberts, hópstjóri vatns og
jökla (matthew@vedur.is) og Borgar Ævar
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),
í síma 522 6000.
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með
28. janúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
að sækja um störfin á www.starfatorg.is.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar
hjá stofnuninni munu taka mið af þessum
gildum.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140
manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk
þess starfa um 70 manns við athugana- og
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk
stofnunarinnar er öflun, varðveisla og
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar,
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og
hafi. Starfsemin fer fram á fimm sviðum:
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði,
Úrvinnslu- og rannsóknasviði
og Upplýsingatæknisviði.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is
Veðurstofa Íslands annast kerfisbundnar
vatnamælingar í ám, stöðuvötnum og
grunnvatni, þ.m.t. mælingar á rennsli, vatnshæð, vatnshita, aurburði og öðrum eðlis- og
efnafræðilegum eiginleikum vatns.

Frumherji hf. er leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdrar þjónustu á Íslandi.
Fyrirtækið er með starfsemi um land allt og þjónustar viðskiptavini sína á 32
starfsstöðvum. Hjá fyrirtækinu vinna um 100 manns. Frumherji starfar sem faggild skoðunarstofa á ﬁmm sviðum í samræmi við ISO staðla 17020 og 17025.
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SUMARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
Ein vinsælasta verslunin í flugstöðinni óskar
eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar 2019
Um er að ræða sumarstörf í verslunum, á lager og skrifstofu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða
samskiptahæﬁleika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir
og geta unnið undir álagi.
UMSÆKJENDUR SKULU VERA 20 ÁRA EÐA ELDRI

VERSLUN

LAGER

SKRIFSTOFA

Starﬁð felst í sölu og þjónustu við
viðskiptavini fyrirtækisins og áfyllingum í verslun. Unnið er í vaktavinnu.

Starﬁð felst í almennum lagerstörfum.
Unnið er í vaktavinnu.

Starfið fellst í símsvörun, móttöku
viðskiptavina, skráningu reikninga,
tollskýrslugerð auk almennra skrifstofustarfa. Vinnutími er kl. 8–16 virka
daga.

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af verslunarstörfum
er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Hæfniskröfur
• Meirapróf og/eða lyftarapróf
er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslenskri og enskri
tungu

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum
er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð tölvukunnátta og þekking
á Navision er kostur
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Umsækjendur þurfa að geta haﬁð störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 20. JANÚAR 2019

Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt
fyrirtæki. Stærstu vöruﬂokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér
það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

VIÐ BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Blátt áfram - Verndarar barna
Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að
öεugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja
um en eitt af stefnumálum fyrirtækisins er að auka hlutfall kvenna í greininni.

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins. Viðkomandi þurfa
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.

Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, Eik
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Hörpu Tónlistarhús, Reginn, FLE,
Smáralind, Advania o.ε.

Almenn rafvirkjastörf

útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverktöku á Íslandi.
Helstu verkefni eru almennar raεagnir, tölvu- og
ljósleiðaralagnir, töεu- og stjórnskápasmíði og loftneta
þjónusta.

metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.
Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru
leiðarljós fyrirtækisins. Öεugt starfsmannafélag er
starfrækt hjá fyrirtækinu og er aðstaða starfsmanna öll hin
glæsilegasta.

á Íslandi árið 2017 δmmta árið í röð.

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Viðkomandi þarf að vera vanur að vinna í teymi.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls ekki skilyrði.

Markmið félagsins er að skapa öruggari og traustari framtíð
fyrir börn. Félagið stendur á tímamótum en fram að þessu
hefur áherslan verið á fræðslu um forvarnir gegn kynferðisofbeldi á börnum. Nú á að útvíkka starfssvið þess með því
að sinna forvarnarfræðslu sem tekur til allra birtingarmynda
ofbeldis á börnum.
Félagið hefur það að leiðarljósi að auka umræðu í samfélaginu um mikilvægi forvarna gegn ofbeldi á börnum og varpa
ljósi á þá samfélagslegu ábyrg sem felst í því að aðilar taki
höndum saman um að vernda þau gegn ofbeldi.
Framkvæmdarstjóri heyrir undir stjórnarformann félagsins. Félagið hefur sett sér siðareglur sem eru grunnur að
heilbrigðum samskiptum í starﬁ félagsins og leggur áherslu
á virðingu, jafnræði, trúnað og áreiðaleika.
Starfssvið
•
Stýrir daglegum rekstri félagsins
•
Yﬁrsýn yﬁr öll verkefni félagsins
•
Samskipti við stjórn og starfsfólk
•
Umsjón með fjáröﬂun og styrkumsóknum
•
Kynningarstarf

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á

| Smiðjuvegur 8 | 200 Kópavogur | 517 7600 |

Þarftu að ráða
starfsmann?

leita að áhugasömum og drífandi
einstaklingi í stöðu framkvæmdarstjóra.

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

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

Menntun og hæfniskröfur
•
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ (t.d. MBA, MPM,
viðskiptafræði, verkefnastjórnun, rekstrarverkfræði)
•
Áhugi á málaﬂokknum (verndun og velferð barna)
•
Reynsla af stjórnun og rekstri
•
Lausnarmiðuð nálgun í mannlegum samskiptum
•
Leiðtogafærni og leikni í samningatækni
•
Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
•
Góð tölvukunnátta og geta til að tileinka sér nýja tækni
•
Gott tengslanet og þekking á félagasamtakaumhverfinu væri góður kostur
Um er að ræða 100% stöðu og er staðan laus nú þegar.
Umsóknarfestur til og með 20. janúar 2019
Umsóknir sendar á sigga@blattafram.is
Upplýsingar um starﬁð veita Sigríður Björnsdóttir 842 2833
og Gná Guðjónsdóttir 788 7977

Hey!
Ert þú drífandi verkefnastjóri?

heyiceland.is

baendaferdir.is

Hey Iceland og Bændaferðir óska eftir að ráða drífandi og
skipulagðan einstakling í stöðu verkefnastjóra á sviði
upplýsingatækni og viðskiptaþróunar.

Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu af innleiðingu
hugbúnaðar og geta tileinkað sér nýja tækni ﬂjótt og örugglega.
Lykileiginleikar sem leitað er eftir eru skipulagshæfni, áhugi á
tækni og umbótum, ásamt faglegri framkomu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Verkefnastýring í upplýsingatækni og viðskiptaþróun
• Stefnumótandi vinna í upplýsingatækni
• Markmiðasetning og samhæﬁng verkefna
• Greiningar, áætlanagerð, eftirfylgni og árangursmat
• Samskipti við fagaðila

• Háskólamenntun sem nýtist starﬁ
• Reynsla af hugbúnaðarinnleiðingu og þróun skilyrði
• Góð tækniþekking skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Greiningarhæﬁleikar
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Hey Iceland og Bændaferðir eru vörumerki Ferðaþjónustu bænda hf. sem er
leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu.
Fyrirtækið á sér yﬁr 30 ára sögu og býður upp á breitt úrval ferða og afþreyingar
ásamt gistingu allt í kringum landið á um 180 gististöðum af ýmsu tagi. Einnig
eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um allan heim, þar
sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra
áfangastaða.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið atvinna@heyiceland.is fyrir 21. janúar.

Sjóvá

440 2000

Við leitum að góðu fólki
Áhættugreining fyrirtækja

Hugbúnaðarsérfræðingur

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í spennandi
starf við áhættugreiningu fyrirtækja. Viðkomandi þarf að
búa yfir færni í mannlegum samskiptum. Menntun á sviði
verk- eða tæknifræði er æskileg sem og þekking á sviði
öryggis- og/eða brunamála.

Við leitum að reyndum hugbúnaðarsérfræðingi í
skemmtileg og krefjandi verkefni í stafrænni vegferð
félagsins. Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi
samskiptahæfni, skapandi hugsun og hæfni til að koma
hugmyndum sínum á framfæri.

Við leitum að einstaklingi með

Við leitum að einstaklingi með

› skipulagshæfileika og getu til að starfa sjálfstætt

› þekkingu og reynslu af þróun API

› frumkvæði, nákvæmni og metnað til að ná árangri

› reynslu af þróun í .NET á öllum lögum (e. full stack)

› háskólamenntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi

› háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilega menntun

› gott vald á íslensku og ensku

› reynslu af notkun TFS, Git og Swagger (kostur)
› þekkingu á SAP og/eða SharePoint (kostur)

Starfið felur meðal annars í sér
› áhættugreiningu á fyrirtækjamarkaði

Starfið felur meðal annars í sér

› samskipti, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini

› hönnun, þróun og viðhald á API og veflausnum

› vettvangsskoðanir, gagnaöflun og mat á eignum

› samþættingu kerfa með hliðsjón af API

› greiningu, skýrslugerð og framsetningu gagna

› þátttöku í þverfaglegum teymum á sviði stafrænna verkefna

Nánari upplýsingar veitir Birgir Viðarsson,

Nánari upplýsingar veitir Birna Íris Jónsdóttir,

forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar,

forstöðumaður upplýsingatæknisviðs,

birgir.vidarsson@sjova.is.

birna.jonsdottir@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk. Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks sem kappkostar
að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis.
Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í ﬂokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins
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Þjónustumaður í Garðabæ.
Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir að ráða þjónustumenn til starfa í Garðabæ.
Æskilegt er að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar,
vélfræðingar eða með sambærilega menntun og haﬁ
reynslu af störfum við kælikerﬁ og / eða í málmiðnaði.
Starf þjónustumanns felst í uppsetningu og viðhaldi
nýrra og eldri kælikerfa, um borð í skipum og í landi,
bæði á Íslandi sem og erlendis.
Frost er 25 ára gamalt fyrirtæki með starfstöð á
Akureyri og í Garðabæ, með ríﬂega 60 starfsmenn.
Fyrirtækið starfar bæði á Íslandi og víðsvegar um heim.
Umsækjendur haﬁ samband við þjónustustjóra í
Garðabæ : Charles Ó. Magnússon
Netfang : charles@frost.is
Sími:
: 464 9450

Laust er til umsóknar starf upplýsingafulltrúa í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.
Í ráðuneytinu starfa tveir ráðherrar. Upplýsingafulltrúi heyrir beint undir ráðuneytisstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Samskipti við innlenda og erlenda fjölmiðla.
• Gerð fréttatilkynninga og kynning á verkefnum
ráðuneytisins.
• Ritstjórn og umsjón með vef ráðuneytisins og
samfélagsmiðlum.
• Ráðgjöf og aðstoð til starfsfólks vegna kynningar-,
fræðslu- og útgáfumála.
• Aðstoð við framkvæmd viðburða á vegum
ráðuneytisins.
• Umsjón með ritun og útgáfu ársrits.
Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku.
• Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð færni í notkun samfélagsmiðla.
• Frumkvæði, ábyrgð, samskiptahæfni og góð framkoma.
• Geta til að vinna undir álagi.

Frekari upplýsingar um starfið
Um laun fer samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og
Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. Æskilegt er að umsækjandi geti
hafið störf sem fyrst.
Umsóknum skal skila á postur@anr.is og skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að
gegna starfinu. Umsóknarfrestur er til og með 28. jan. Öllum umsóknum verður
svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri í síma
545 9700. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
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Iðjuþjálﬁ - aﬂeysingarstaða
Um er að ræða verkefnastjórastöðu og er starfshlutfall
samkomulag. Staðan er laus nú þegar.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn. Kraﬁst er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum,
skipulagshæﬁleika og góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyﬁ og löggildingu.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags
Íslands og Reykjalundar.
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Upplýsingar um starﬁð veita Bára Sigurðardóttir forstöðuiðjuþjálﬁ í síma 585-2153/585-2048, netfang;
baras@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 585-2143,
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is
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Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2019.

.  

  $(/% 012"3104*

Umsóknarform má ﬁnna á heimasíðu Reykjalundar www.
reykjalundur.is



   

 

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

U M S J Ó N A R M A Ð U R F L U G U P P LÝ S I N G A K E R F A
Umsjónarmaður flugupplýsingakerfa er hluti af
teymi sem sér um daglegan rekstur flugupplýsingakerfis Isavia (AODB). Kerfið samanstendur
m.a. af Flight information display system (FIDS),
Billing system, Resource managment system
(RMS), PRM og Bussing.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum á flugvelli er kostur
• Góð tækni- og tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson,
deildarstjóri eignaumsýslu,
saevar.gardarsson@isavia.is.

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.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
20. JAN ÚAR

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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ſŬĂƌŝͬŵſƚƚƂŬƵƌŝƚĂƌŝ
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ƊĞŬŬŝŶŐƵĄďſŬŚĂůĚŝ͕ĨƌĂŵƷƌƐŬĂƌĂŶĚŝƐĂŵƐŬŝƉƚĂͲ
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hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌĞƌƚŝůŽŐŵĞĝϮϬ͘ũĂŶƷĂƌ
ŽŐƐŬƵůƵƵŵƐſŬŶŝƌďĞƌĂƐƚƚŝůƐƵŶŶĂΛůůĂǁ͘ŝƐ

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
WITH CONSULAR SUPPORT
The Embassy of Canada in Reykjavik is looking
for an administrative assistant to support
the Administrative and Consular
section of the Embassy.
Closing date for the application:
21 January 2019
Further details can be found at:
www.canada.is under Job Opportunities

Rafvirkjar óskast
Frumherji hf. óskar eftir rafvirkjum í undirverktöku
til útskipta á raforkusölumælum í heimahúsum og
fyrirtækjum.
Hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun
• A.m.k. þriggja ára reynsla við rafvirkjunarstörf
• Góð þekking á tæknilegum tengiskilmálum raforkudreiﬁngar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta
• Skipulagsfærni og sveigjanleiki
• Góð samskiptahæfni

> Sérfræðingur í Innkaupapantana- og
greiðslustýringardeild
Samskip óska eftir að ráða sérfræðing til starfa á fjármálasviði. Helstu verkefni sérfræðings eru umsjón og eftirlit með samþykkt reikninga, afstemmingar lánardrottna,
innleiðing á nýjum verkferlum og samskipti við erlendar skrifstofur.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Viðskiptafræði eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla og þekking á bókhaldi
• Þekking á SAP bókhaldskerfi er kostur
• Góð almenn tölvufærni þ.m.t. Excel
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Æskilegir eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og
sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum
samskiptum og geta til að
starfa í hóp í alþjóðlegu
umhverfi

Umsóknir
Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Frumherja hf. Einnig
er hægt að senda umsóknir á Orra Hlöðversson framkvæmdastjóra, orri@frumherji.is sem veitir frekari upplýsingar um
starﬁð í síma: 8963399.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2019.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Frumherji hf. er leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdrar þjónustu á Íslandi.
Fyrirtækið er með starfsemi um land allt og þjónustar viðskiptavini sína á 32
starfsstöðvum. Hjá fyrirtækinu vinna um 100 manns. Frumherji starfar sem faggild skoðunarstofa á ﬁmm sviðum í samræmi við ISO staðla 17020 og 17025.

Frumherji hf. | Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | www.frumherji.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Þorbjörn Rúnarsson, forstöðumaður Innkaupapantana
og greiðslustýringar, einar.runarsson@samskip.com

> Reynslumikill bókari óskast til starfa

ENNEMM / SÍA / NM91746

Samskip óska eftir að ráða bókara til starfa í Hagdeild. Starfið felur í sér færslu bókhalds,
reikningagerð, afstemmingar og önnur störf er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu.
Hæfnikröfur
• Viðurkenndur bókari og/eða hagnýt reynsla af
bókhaldsstörfum
• Haldgóð þekking á fjárhagsbókhaldi
• Góð þekking á Microsoft Office (Excel), þekking á
SAP fjárhagskerfi kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Æskilegir eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð
vinnubrögð
• Rík þjónustulund og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta
til að starfa í hóp

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur R. Ingólfsson, forstöðumaður hagdeildar Samskipa,
ingolfur.runar.ingolfsson@samskip.com

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk. Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa, www.samskip.is,
og eru umsækjendur beðnir um að skila þar inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Hjúkrunarfræðingur á ofﬁtusviði
Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á ofﬁtusviði. Staðan er laus nú þegar.
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyﬁ og þarf viðkomandi
að búa yﬁr ríkri hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starﬁ. Viðkomandi þarf einnig að vera töluglöggur
og tölvulæs.
Á ofﬁtusviði er unnið að endurhæﬁngu einstaklinga með alvarlega ofﬁtu. Unnið er í þverfaglegu teymi fagfólks, þar sem
góð samvinna, fagmennska og þekking er höfð að leiðarljósi.
Lögð er áhersla á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn.
Laun byggja á kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.
Upplýsingar um starﬁð veita Olga Björk Guðmundsdóttir
hjúkrunarstjóri ofﬁtusviðs í síma 585-2059,
netfang; olgabjork@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143,
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2019.

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.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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Húsasmiðir og Píparar
Aﬂmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða:
Húsasmiði til starfa við gluggaísetningu og utanhúsfrágang.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í húsasmíðum skilyrði
• Geta unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Pípara til starfa í pípulagningardeild fyrirtækisins
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði.
• Geta unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
ingibjorg@aﬂmot.is. Farið verður með allar fyrirspurnir
og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Eftirlitsmaður, Akureyri
Vegagerðin óskar eftir að ráða í starf eftirlitsmanns á framkvæmdaGHLOGVWRIQXQDULQQDUi$NXUH\UL6WDU¿èIHOVWtYLQQXYLèPLèO J
verkefni framkvæmdadeildar á sviði viðhaldsstjórnunar vega og
skráningu upplýsinga um ástand vega á landsvísu í slitlagaskrá
RJYLèKDOGVVWMyUQXQDUNHU¿8PVWDUIHUDèU èD
Starfssvið
• Ástandsskoðun bundinna slitlaga.
• Skráning gagna í gagnagrunn slitlaga.
 ÒUYLQQVODXSSOêVLQJD~UVOLWODJDEDQND
 6NUiQLQJJDJQDtYLèKDOGVVWMyUQXQDUNHU¿VOLWODJD
 ÒUYLQQVODXSSOêVLQJD~UYLèKDOGVVWMyUQXQDUNHU¿VOLWODJD
• Samskipti við erlenda aðila um rekstur
 YLèKDOGVVWMyUQXQDUNHU¿V
• Framsetning gagna fyrir aðrar deildir Vegagerðarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2019

Skipaskoðun / löggildingar
mælitækja
Frumherji hf. leitar eftir starfsmanni til starfa
við skipaskoðanir og löggildingu mælitækja.
Í boði er fjölbreytt starf hjá traustu fyrirtæki með
góðan starfsanda.
Starﬁð er tvíþætt:
- Lögbundin skoðun skipa/báta allt að 400 brúttótonn
að stærð.
- Löggilding á vogum og öðrum mælitækjum.
Viðskiptavinir Frumherja eru staðsettir um allt land og starfinu fylgja talsverð ferðalög.
Starfsmaður mun hljóta góða tæknilega þjálfun í skoðunum
og löggildingum í upphaﬁ starfs.
Hæfniskröfur

Þarf að uppfylla a.m.k. eitt af eftirtöldum skilyrðum:
• Atvinnuskírteini yﬁrvélstjóra sem heimilar honum að taka
að sér starf um borð í skipi þar sem aﬂ aðalvélbúnaðar
er 3.000 kW eða meira (sbr. STCW-regla III/2) og hafa
starfað til sjós í ﬁmm ár að minnsta kosti sem yﬁrmaður í
vélarúmi.
• Iðnmenntun og meistararéttindi á viðkomandi sviði (svo
sem: vélvirkjun, skipasmíði, plötusmíði, rafvirkjun eða
sambærileg menntun) og unnið sem slíkur í ﬁmm ár að
minnsta kosti.
• Atvinnuskírteini skipstjóra sem heimilar honum að stjórna
skipi sem er 1.600 brúttótonn að stærð eða meira (sbr. STCW-regla II/2) og hafa starfað til sjós í ﬁmm ár að minnsta
kosti sem yﬁrmaður á þilfari.
Aðrar kröfur

• Ökupróf er skilyrði, meirapróf er kostur.
• Rík þjónustulund og jákvæðni í starﬁ.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og sjálfstæði í starﬁ.
• Almenn tölvukunnátta.
• Færni í rituðu máli.

Menntunar- og hæfniskröfur
 0HQQWXQiIUDPKDOGVVNyODVWLJLVHPQêWLVWtVWDU¿
• Almenn ökuréttindi.
 *yèW|OYXNXQQiWWDHUQDXèV\QOHJ W|ÀXUHLNQDU 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
sem og í hóp.
 *yèLUVDPVWDUIVK ¿OHLNDURJìMyQXVWXOXQG
• Gott vald á íslensku og ensku.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèMDQ~DU8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLi
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar
iVDPWXSSOêVLQJXPXPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHU7HNLèVNDOIUDPDè
XPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W1iQDUL
XSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUÏVNDUgUQ-yQVVRQIRUVW|èXPDèXUIUDPNY PGDGHLOGDU
tVtPD
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Deildarstjóri
verndardeildar
Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu deildarstjóra
verndardeildar á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar.
Samgöngustofa veitir sem lögbært yfirvald samþykki vegna flug- og siglingaverndar og hefur
eftirlit með samþykktarháðum aðilum. Í starfinu felst stjórnun deildarinnar í samvinnu við
framkvæmdastjóra og skipulagning verkefna ásamt krefjandi innri og ytri samskiptum. Verkefni
deildarstjóra felast aðallega í skipulagningu, undirbúningi og framkvæmd eftirlits, úttektum og
prófunum er varða flug- og siglingavernd auk alþjóðasamstarfs og aðkomu að innleiðingu krafna
og viðhaldi handbóka á sviðum verndar. Við leitum að lausnamiðuðum starfskrafti sem á auðvelt
með að setja sig inn í reglugerðir og nýjar aðstæður og getur unnið samkvæmt verklagsreglum
í öguðu umhverfi. Viðkomandi þarf að leggja fram sakavottorð, undirgangast og standast
bakgrunnsathugun Ríkislögreglustjóra og öryggisvottun sbr. reglugerð um vernd trúnaðarupplýsinga, öryggisvottanir og öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála
nr. 959/2012. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
er til 28. jan. 2019
Hægt er að sækja
um starfið rafrænt á
samgongustofa.is/storf

Umsóknir

Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Frumherja hf.
Einnig er hægt að senda umsóknir á Hallgrím Hallgrímsson
tæknistjóra Prófunarstofu, hallgrimur@frumherji.is sem
veitir frekari upplýsingar um starﬁð í síma: 570 9264.

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, eða viðamikil starfsreynsla, þjálfun og þekking á flugvernd, siglingavernd eða
viðeigandi löggæslustörfum sem Samgöngustofa getur
metið sambærilega.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Grunnþekking á gæða-, öryggis- og verndarstjórnunarkerfum, þ.á.m. úttektum og reynsla á því sviði er æskileg.
Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum er varða
flug- og siglingavernd er æskileg.
Auk íslensku eru mjög góð tök á ensku skilyrði sem
og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.
Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt
skipulagningu og ögun í verkum eru áskilin. Þarf að
geta unnið undir álagi.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2019.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Frumherji hf. er leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdrar þjónustu á Íslandi.
Fyrirtækið er með starfsemi um land allt og þjónustar viðskiptavini sína á 32
starfsstöðvum. Hjá fyrirtækinu vinna um 100 manns. Frumherji starfar sem faggild skoðunarstofa á ﬁmm sviðum í samræmi við ISO staðla 17020 og 17025.
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Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.
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Rafeindavirki
Rafeindavirki eða einstaklingur með sambærilega menntun
óskast til að veita tæknivinnustofu Örtækni forstöðu.
Starﬁð felst í ábyrgð á daglegum rekstri, svo sem öﬂun verkefna,
sjá um framkvæmd verkefna og afgreiðslu, ráðningu starfsfólks,
verkstjórn, efniskaup, framleiðslustjórnun og gæðaeftirlit.
Gerð er krafa um mjög góða tölvukunnáttu, þekkingu á rafmagnsog rafeindamarkaði, ásamt afburða hæﬁleikum í mannlegum
samskiptum. Vinnutíminn er kl. 8 – 17 virka daga.
Yngri umsækjendur með minni reynslu en brennandi áhuga
á ofangreindum verkefnum eru hvattir til að senda inn umsókn.
Frekari upplýsingar um starfsemi Örtækni: www.ortaekni.is
Umsóknir skulu sendar á tölvupóst: thorsteinn@ortaekni.is

Víðistaðakirkja í Hafnarﬁrði
auglýsir eftir kirkjuverði/meðhjálpara í fullt starf.
Starfsvið: Umsjón með kirkju og búnaði hennar, þjónusta
við helgihald, umsjón með tónleikahaldi og upptökum,
þrif á salarkynnum kirkjunnar, umsjón með eignaskrá
kirkjunnar.
Hæfniskröfur: Áhugi á kirkjulegu starﬁ, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæﬁleikar og snyrtimennska,
lipurð í samskiptum og traust framkoma, góð íslensku- og
enskukunnátta æskileg svo og almenn tölvukunnátta.
Umsóknir merktar „Starfsumsókn” sendist til:
Víðistaðakirkja, Pósthólf 351, 220 Hfj. - og rafrænt á
srbragi@vidistadakirkja.is
Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2019.
Öllum umsóknum verður svarað.
Stefnt er að því að nýr starfsmaður hefji störf 1. apríl 2019.
Nánari upplýsingar veita
Hjörleifur Þórarinsson formaður sóknarnefndar
og séra Bragi J. Ingibergsson sóknarprestur.

Sérfræðingur
á rekstrarvakt
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af rekstri tölvuumhverﬁs eða menntun
við hæﬁ (t.d. tölvunarfræði eða kerﬁsfræði)
• Þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
• Þekking á netþjónum, netkerfum og
gagnagrunnum
• Þekking/reynsla af eftirlitskerfum er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og samviskusemi
• Næmni fyrir smáatriðum og góð yﬁrsýn
• Hæfni til að vinna vel undir álagi þegar
þess þarf

Rekstrarvakt RB sinnir vöktun og eftirliti með
kerfum RB og annarra fjármálafyrirtækja, allan
sólarhringinn, alla daga ársins.

HELSTU VERKEFNI
• Stuðningur og samskipti við aðra hópa innan
sem utan fyrirtækis
• Regluleg verkefni eins og prófanir á tvöfaldri
uppsetningu kerfa, skýrslugerð, eftirlit með
keyrslu, vinnsla
• Vaktavinna á 12 tíma vöktum
Umsóknarfrestur er til 22. janúar. Óskað er eftir því
að áhugasamir fylli út umsóknir á vef RB, www.rb.is.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

RB er traust og öﬂugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýs ingatækni sem hefur þróað hinar
ýmsu fjármála lausnir, þar á meðal öll megingreiðslukerﬁ lands ins. Hjá RB starfar margt
af öﬂugasta upplýsingtæknifólki landsins.
Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endur menntunar og starfsþróunar, frábæra
samstarfsfélaga og umhverﬁ þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða
allra verka.

Sinfóníuhljómsveit Íslands
auglýsir lausa til umsóknar stöðu
leiðara í fagottdeild.
STAÐA LEIÐARA Í FAGOTTDEILD
Hæfnispróf fer fram 1. apríl 2019 í Hörpu
Einleiksverk:

1) Mozart: Fagottkonsert í B dúr, K.191.
1. og 2. kafli.
2) Saint-Saëns: Fagottsónata op. 168.
1. og 2. kafli.
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2019.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu
berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra
(starf@sinfonia.is).
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)
í síma 898 5017.

ÖFLUGUR

MÆLINGAMAÐUR
MEÐ MEIRU
Köfunarþjónustan og Jarðfræðistofa K T óska eftir öﬂugum mælingamanni í fjölbreytt og lifandi
starf. Saman reka þessir aðilar alhliða mælingadeild, búna nýjasta tækjabúnaði.
Fyrirtækið ﬂytur í nýjar bækistöðvar á næstunni, sérstaklega hannaðar undir starfssemina.
Markmið starfsseminnar er að sækja fram á þessu sviði og verða enn öﬂugri í sjó- og
landmælingum. Það er meðal annars gert með úrvals vel launuðu fólki, og fjárfestingum í
nýjustu tækni. Við höfum meðal annars tekið að okkur verkefni í Grænlandi og Færeyjum.

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ

HÆFNISKRÖFUR

EIGINLEIKAR

Sjó- og landmælingar

Sterkur bakgrunnur í mælingum
og úrvinnslu

Nákvæmni og öguð
vinnubrögð

Verkefnaöﬂun og tilboðsgerð

Þekking og reynsla af bátum og
stjórnun þeirra

Frumkvæði og heiðarleiki

Önnur tilfallandi verkefni

A.m.k. BE ökuréttindi

Sveigjanlegur vinnutími

Gott tengslanet

Úrvinnsla gagna

Góð tölvukunnátta

Viðkomandi hefur bíl til afnota. Hann hefur umsjón með
sérsmíðuðum mælingabáti, tvíbytnunni Kríunni.
Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á
hallgrimur@diving.is.
Varðandi frekari upplýsingar vinsamlega haﬁð samband við
Hallgrím Ingólfsson á hallgrimur@diving.is
eða í síma +354 893 8303.

Hæfni til að vinna
sjálfsstætt og í hóp
Hæfni í mannlegum
samskiptum

Enskukunnátta

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yﬁr
Framúrskarandi fyrirtæki 2017 og 2018

Nýjasta stórverkefni okkar var björgun sementsskipsins Fjordvik í Helguvík.

kafari.is
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Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

Viltu vinna með sérhæfð kerfi til að fylgjast með öflum náttúrunnar?

Sérfræðingur í
Sérfræðingur í
kerfisstjórnun/sérkerfi kerfisstjórn/DevOps
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
sérfræðing í kerfisstjórnun, til að sinna
viðhaldi og rekstri á sérhæfðum miðlægum kerfum Veðurstofunnar, sem
og taka þátt í hönnun og þróun á þeim.
Viðkomandi mun starfa á Upplýsingatæknisviði Veðurstofu Íslands.
Meginhlutverk
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og
sérhæfð upplýsingatæknikerfi í 24/7 umhverfi. Sérfræðingurinn er hluti af öflugu
teymi og kemur til með að hafa umsjón
með, setja upp, prófa og í sumum tilfellum
reka kerfin. Starfið felur í sér kerfishönnun, skjölun og þátttöku í þróunarferlum, ásamt því að koma kerfum/
hugbúnaði í rekstur. Viðkomandi sér um
samskipti við þjónustuaðila ef svo ber
undir og getur þurft að sinna bakvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og/eða farsæl reynsla á sviði
tölvunar- eða kerfisfræði
Farsæl reynsla af umsjón, rekstri og
afritun stýrikerfa
Hæfni í kerfislæsi, þ.e. hæfni til að fá
fljótt örugga yfirsýn yfir flókin kerfi/
verkefni
Þekking á rekstri sýndarumhverfis
(VMware)
Reynsla af kerfishönnun er æskileg
Þekking á stöðugri framteflingu
er kostur
Þekking á sjálfvirkum prófunum og
eftirliti er kostur
Þekking á gagnagrunnskerfum (notkun,
uppsetning, og rekstur) er kostur
Þekking á netkerfum og fjarskiptum
er kostur
Kunnátta í forritun er kostur
Hæfni í samskiptum og teymisvinnu
Nákvæmni, frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð
Gott vald á íslensku og ensku

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
sérfræðing í kerfisstjórn/DevOps, til að
sinna rekstri, viðhaldi og rekstrarþróun á
sérhæfðum miðlægum kerfum Veðurstofunnar. Viðkomandi mun starfa á
Upplýsingatæknisviði í DevOps hópi.
Meginhlutverk
Meðal verkefna kerfisstjóra/Devops er
að taka við hugbúnaðarkerfum sem eru
keyrandi og í stöðugu ástandi og setja
í rekstur. Viðkomandi er einnig hluti
af teymi sem vinnur markvisst að því
að einfalda rekstur á núverandi hugbúnaði og kerfum sem tengjast ólíkum
fagsviðum Veðurstofunnar. Kerfisstjóri/
Devops tekur að auki þátt í þróunarvinnu með það að markmiði að tryggja
rekstrarþætti hugbúnaðarlausnar/
kerfis, ásamt því að lagfæra eða aðlaga
minni hugbúnaðarlausnir að þörfum
Veðurstofunnar.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunareða kerfisfræði
Farsæl reynsla af hugbúnaðar- og
kerfisþróun
Kunnátta á Linux umhverfi
Þekking á helstu forritunarmálum
s.s. Python, JavaScript
Þekking á sjálfvirkum prófunum og
eftirliti er kostur
Þekking á stöðugri framteflingu og
sýndarumhverfum (s.s. Gitlab CI/CD,
Docker, VMWare)
Þekking á gagnagrunnskerfum (notkun,
uppsetning, og rekstur) er kostur
Hæfni í samskiptum og teymisvinnu
Nákvæmni, frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð
Gott vald á íslensku og ensku
Nánari upplýsingar um störfin veitir
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
að sækja um störfin á www.starfatorg.is.
Í báðum tilfellum er um að ræða fullt
starf og taka laun mið af kjarasamningum
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur starfanna er til og
með 28. janúar nk.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um
140 manns með fjölbreytta menntun
og starfsreynslu sem spannar mörg
fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar
um landið. Hlutverk stofnunarinnar er
öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna,
sem og miðlun upplýsinga á helstu
eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti,
vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi.
Starfsemin fer fram á fimm sviðum:
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði
og Upplýsingatæknisviði.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar
www.vedur.is

www.vedur.is
522 6000

Mj
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Spennandi
atvinnutækifæri
í Fjarðabyggð
Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar leitar eftir að
ráða kraftmikla og drífandi einstaklinga í eftirfarandi störf.
· Starf verkefnastjóra búsetuþjónustu - Verkefnastjóri
ber ábyrgð á daglegri stjórnun, skipulagningu og
framkvæmd búsetuþjónustu og félagsstarfi aldraðra.
· Starf forstöðumanns búsetuþjónustu fatlaðs fólks Forstöðumaður starfar í ráðgjafarteymi og
búsetuteymi fjölskyldusviðs og tekur þátt í ýmsum
samstarfsverkefnum.
· Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Um er að ræða afleysingu
til eins árs með möguleika á framtíðarráðningu.
Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar.

Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Elísabet
Beck Guðlaugsdóttir, félagsmálastjóri Fjarðabyggðar,
í síma 470-9000 eða á netfanginu
helga.gudlaugsdottir@fjardabyggd.is eða inn á
heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is.
Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar

Stóra stundin er runnin upp. Við leitum að hugmyndaríku
og drífandi fólki sem er tilbúið til að taka þátt í nýsköpun
og framþróun og móta með okkur snjalla framtíð.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Rekstrarstjóri fráveitu
Framtíð fráveitu felur í sér sporlausa fráveitu, blágrænar
regnvatnslausnir og fræðslu til almennings. Rekstrarstjóri fráveitu
framtíðarinnar sér um að rekstur fráveitunnar gangi snurðulaust
fyrir sig, brennur fyrir hreinum ströndum og nýtir tækniþróun,
nýsköpun og góð samskipti til að það verði að veruleika.

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.

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg.
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd og við leggjum áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun
og möguleika til að vaxa í starfi. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram
við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin

Dagskrárgerðarmaður
Rás 2

Í góðu sambandi
við framtíðina

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Við leitum að dagskrárgerðarmanni með
breiða þekkingu, góða reynslu af fréttatengdri
dagskrárgerð eða blaðamennsku og mjög gott
vald á íslensku máli. Vinnutími hefst snemma
dags alla virka daga og unnið er í teymi.
Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Gerð er rík krafa til dagskrárgerðarfólks um
fagmennsku, óhlutdrægni og frjóa hugsun.
Rás 2 er mikilvægur liður í öryggishlutverki RÚV
og miðlar upplýsingum til þjóðarinnar á hraðan og
öruggan hátt.
Umsóknarfrestur er til 21. janúar.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð
kyni og uppruna.
Nánari upplýsingar og skil umsókna á
umsokn.ruv.is

capacent.is

www.ruv.is

Yfirþroskaþjálfi eða deildarstjóri óskast
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða
yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem er
íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára

Verslunarstjóri
Kringlunni

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi.

Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihús
okkar í Kringlunni. Verslunarstjóri er ábyrgur
fyrir öllum daglegum rekstri kaffihússins og
starfsmönnum þess.

Verkefni og ábyrgð:
•
•
•
•
•
•

Leitað er að einstaklingi með brennandi
áhuga á kaffi, er sjálfstæður í vinnubrögðum,
hugmyndaríkur og lipur í samskiptum.
Sambærileg starfsreynsla er skilyrði.

Stjórnun og umsjón með framkvæmd þjónustu
Samstarf við forstöðumann um faglega ábyrgð
Ráðgjöf til starfsmanna ásamt forstöðumanni
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi
Samstarf og samráð við íbúa og aðstandendur
Þátttaka í þróunarstarfi og uppbyggingu þjónustu

Menntun og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2019.
Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá
á heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf
í boði. Frekari upplýsingar veitir Marta Rut,
marta@kaffitar.is.

Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda
Þekking og reynsla af þjónustu við fólk með flóknar fatlanir og hegðunarfrávik
Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði
Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði
Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og sveigjanleiki
Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

kaffitar.is

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Nánari upplýsingar um störfin gefur Aníta Ösp Gunnlaugsdóttir forstöðumaður í síma 867 5178
anita.o.gunnlaugsdottir@seltjarnarnes.is eða Ásrún Jónsdóttir deildarstjóri stuðningsþjónustu
í síma 869 0775 asrun.jonsdottir@seltjarnarnes.is
Umsóknarfrestur er til 27. janúar næstkomandi.
Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar,
www.seltjarnarnes.is - Störf í boði.

seltjarnarnes.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Ístak var stofnað árið 1970 og
annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuverk, jarðvinnuverk, hafnarframkvæmdir,
vega- og brúagerð auk flugvalla, enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Aarsleff Group sem er leiðandi verktaki
með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum.

VILTU STARFA HJÁ FRAMSÆKNU VERKTAKAFYRIRTÆKI?
Starf á rafmagnsverkstæði

Vélvirki / bifvélavirki

Ístak óskar eftir að ráða starfsmann á rafmagnsverkstæði
Ístaks við Bugðufljót í Mosfellsbæ. Helstu verkefni snúa að
viðgerðum á rafmagnsverkfærum.

Ístak óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna viðgerðum á
vinnuvélum á vel búnu verkstæði Ístaks við Bugðufljót í
Mosfellsbæ.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

s Viðeigandi menntun, t.d. í rafvirkjun eða rafvélavirkjun
s Reynsla af viðgerðum á ýmiss konar rafmagnsverkfærum
s Góð samskiptahæfni og geta til að sýna frumkvæði

s
s
s
s

Sveinspróf í vélvirkjun eða bifvélavirkjun
Reynsla af vinnuvélaviðgerðum
Geta til að vinna sjálfstætt og hæfni til að vinna í teymi
Meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi eru kostur

Sótt er um störfin á https://www.istak.is/starfsumsokn/ - Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild Ístaks í síma 5302700.

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Sumarstörf 2019
Opnað hefur verið fyrir umsóknir um sumarstörf fyrir sumarið
2019. Við leitum að metnaðarfullu sumarstarfsfólki sem vill
öðlast reynslu úr byggingariðnaði. Eftirfarandi eru sérstaklega
hvattir til að sækja um:
s Nemar í verkfræði eða tæknifræði
s Iðnnemar

Ístak býður starfsfólki upp á:
s
s
s
s

Áhugaverð og síbreytileg verkefni
Samkeppnishæf laun
Góðan aðbúnað á vinnustað og öruggt vinnuumhverfi
Reynslumikla og trausta stjórnendur
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VÖRUBÍLSTJÓRI

VÉLAMENN

Óskum eftir að ráða vörubílstjóra á kranabíl
með krókheysi.

Óskum eftir að ráða vana vélamenn.
Næg vinna í boði.
Gott vinnuumhverﬁ.
Framtíðarstörf í boði.

Fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Gott vinnuumhverﬁ.
Framtíðarstörf í boði.
Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic
Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the
Internal Market of the European Union.
ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals
and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state
aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million
Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
ESA is based in Brussels. It currently employs 76 staff members of 19 nationalities. ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

Personal Assistant
ESA is recruiting a Personal Assistant to join its
Administration Department. This is an exciting
opportunity for a highly motivated, flexible and service-minded new team member to work in a
dynamic international environment. The successful
candidate will provide support and assistance to
the three College members in all matters as
required.

JOB REFERENCE 03/2019
Deadline for applications:
3 February 2019
Start date: June 2019

The Personal Assistant plays a pivotal role in ESA,
interacting with staff across the organisation and
with external contacts in the EEA EFTA States.
Strong interpersonal and communication skills are
essential, as is a knowledge of and familiarity of
one or more of the EEA EFTA States.
This is a very busy position and we are looking for a
highly organised individual with a keen eye for

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

detail and the ability to juggle competing demands
on a day-to-day basis.
Responsibilities include:
- Diary management, handling telephone calls and
dealing with correspondence
- Making travel and accommodation arrangements
and handling expenses claims
- Preparing meetings, welcoming regular visitor
groups and providing refreshments
- Organisation and co-ordination of numerous
ESA-wide events and seminars
- Providing day-to-day practical support to the College Members, such as booking personal appointments and dealing with local administration
- Other administrative tasks in support of College
and the Administration Department as required

The position is placed at grade B5 of ESA’s salary scale, the precise step being determined depending on
the relevant experience of the successful candidate, with a likely starting salary of between €51 000 and
€55 000 per annum. Depending on personal situation and family status, additional allowances and benefits may apply. Tax conditions are favourable.
Applications from EEA EFTA nationals are particularly encouraged. .

Fjármálaskrifstofa

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Óskað er eftir öﬂugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr mikilli samskiptahæfni,
sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerﬁ SAP og krefst vinnan
skipulagshæfni og nákvæmni.
Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga.
Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber
ábyrgð á launa- og mannauðsupplýsingakerﬁ borgarinnar og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur
deildin aðsetur að Borgartúni 12.
Helstu verkefni:
• Skráning og yﬁrferð ráðningar- og launagagna.
• Eftirlit með rafrænni skráningu.
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga.
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launaog viðverukerfa.

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

Forstjóri Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. HeilEULJèLVUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLO¿PPiUDIUiDSUtO

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins starfar samkvæmt
lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari
breytingum. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins veitir
íbúum höfuðborgarsvæðisins alhliða heilsugæsluþjónustu sem grundvallast á sérþekkingu fagstétta og víðW NXìYHUIDJOHJXVDPVWDU¿
)RUVWMyUL KHIXU IRUJ|QJX XP ìUyXQ RJ HÀLQJX KHLObrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu í samræmi við
stefnumörkun ráðherra og í samvinnu við aðila sem
veita almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins veltir um 8,5 milljörðum á
ári og stöðugildi hjá stofnuninni eru um 525.
Forstjóri ber ábyrgð á að Heilsugæsla höfuðborgarVY èLVLQV VWDU¿ t VDPU PL YLè O|J VWMyUQYDOGVI\ULUmæli og erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri
ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, að
rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 +iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
framhaldsmenntun kostur.
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
/HLèWRJDK ¿OHLNDU
Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd, skv. 2. mgr.
 JU ODJD XP KHLOEULJèLVìMyQXVWX QU  PHè
VtèDULEUH\WLQJXP8PODXQIRUVWMyUDIHUHIWLUJUD
í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins,
QU
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir
til að sækja um.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
RJK IQLYLèNRPDQGLWLODèJHJQDVWDU¿QX1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU(OVD%)ULè¿QQVGyWWLUVNULIVWRIXVWMyUL HOVDIULG¿QQVGRWWLU#KUQLV 8PVyNQXP
VNDO VNLOD UDIU QW i QHWIDQJLè SRVWXU#KUQLV HèD WLO
KHLOEULJèLVUièXQH\WLVLQV6NyJDUKOtè5H\NMDYtN
HLJLVtèDUHQMDQ~DU
Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun um skipun í embættið.
+HLOEULJèLVUièXQH\WLQXMDQ~DU

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Ólafsdóttir, deildarstjóri kjaradeildar í síma 411 1111 eða gegnum tölvupóstfangið
harpa.olafsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Heilbrigðisþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Iðnaðarmenn

Job.is

Sveitarfélagið Strandabyggð
auglýsir störf til umsóknar

Staða deildarstjóra við leikskólann
Lækjarbrekku laus til umsóknar

Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í
starf deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn 8:00-16:00.
Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið
er í brennidepli. Leitað er eftir öﬂugum starfsmanni sem
hefur gaman af börnum, býr yﬁr hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni, sveigjanleika og skipulagshæfni. Einnig
eru áreiðanleiki og frumkvæði góður kostur.

ÞINGVANGUR EHF. ÓSKA
A R EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGA
A E INSTAKLINGA
TIL AÐ SELJA OG LEIG
G J A FASTEIGNIR ÞINGVANGS.

Helstu verkefni

Hæ
æfn
fniiskröfur

• Sala og leiga faste
eigna

• Reynsla af fasteignasölu

• Verðlagning eigna
a

• Löggilding æskileg ekki skilyrði

• Skjalagerð

• Geta unnið undir álagi

• Samskipti við viðskkiptavini

• 100% Hæfni í mannlegum
samskiptum og rík þjónustulund

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 1. febrúar 2019.

• Önnur tilfallandi verk
kefni

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf til að starfa sem leikskólakennari.
• Góð samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.

Upplýsingar veitir Kristján Sveiinl
n augsson
í gegnum netfangið kristjan@thingv
gvangu
g r.is

Nánari starfslýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu
leikskólastjóra eða í síma 451 3411. Einnig er hægt að
senda tölvupóst á leikskólastjóra í netfangið:
leikskolastjori@strandabyggd.is
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til
leikskólastjóra.
Umsóknafrestur er til 22. janúar 2019.

Þingvvangur er byggingaverktaki. Hj
Hjá Þingvangi starfa
um 10
00 manns auk fjölda
undirve
erktaka og fyrirtækið er
PHè|ÀÀXJWVWDUIVPDQQDIpODJ
Þingva
angur mun setja í sölu
tE~èLURJVpUEêOLiVDPW
fjölda
a verslana og þjónusturýma
a í sölu og eða leigu á
næstu 24 mánuðum.
næ

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.thingvangur.is

Leikskólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum
standist þær ekki kröfur.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:

Innkaup, lagerstjórnun Akureyri

Grunnskólar

6%6-/ʬWOEVIJXMVEVʛEʯƽYKERWXEVJWQERRʧMRROEYTSKPEKIVWXNʬVRYRʛWXEVJWWXʯ
J]VMVXOMWMRWʛ%OYVI]VM2WXM]ƼVQEYVIVMRROEYTEWXNʬVM:MLZIXNYQFMOSRYVSKOEVPEXMP
EWONEYQ

Dönskukennari í Kópavogsskóla
Forfallakennari í Álfhólsskóla
Skólaliði í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla
Leikskólar

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar og hæfniskröfur

Leikskólakennari í Álfaheiði

• -RROEYTʛZIMXYIJRM

• 6EƼREEVQIRRXYRWOMPIK

Leikskólakennari í Baug

• 7XSJRYRSKIJXMVJ]PKRMMRROEYTETERXERE

• 6I]RWPEEJMRROEYTYQ

Leikskólakennari í Efstahjalla

• 7EQWOMTXMZMFMVKNE

• IOOMRKʛVEJZIMXYIJRMWOMPIK

Sundlaugar

• 9QWNʬRQIZʯVYWOVʛʧ(]REQMGW%<

• 6I]RWPEEJPEKIVWXʯVJYQWOMPIK

• %OSQEEKIVMRROEYTEʛXPERE

Deildarstjóri í Austurkór
Leikskólakennari í Austurkór

Starfsmaður í Salalaug
Deildarstjóri í Roðasali

• ʛXXXEOEʧMRRPIMMRKYʛLERHXʯPZYOIVƼ

• +ʬXʯPZYOYRRʛXXEVI]RWPEʧ(]REQMGW
%<IVOSWXYV

Iðjuþjálﬁ í þjónustudeild aldraðra

• (EKPIKWXNʬVRYRʛPEKIVʛ%OYVI]VM

• 2ʛOZQRMSKWOMTYPʯKZMRRYFVʯK

Starfsmaður í Dvöl

• ʔRRYVXMPJEPPERHMZIVOIJRM

• *VYQOZMSKWNʛPJWXM

Velferðarsvið

Starfsmaður á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálﬁ eða fagaðili á heimili fyrir fatlaða
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

kopavogur.is

2ʛREVMYTTPʴWMRKEVZIMXMVʖPJEV-RKZEVWWSR-RROEYTEWXNʬVMIEWXEVJWQERREWXNʬVM6%6-/ʧWʧQE
9QWʬOREVJVIWXYVIVXMPNERʱEVSKWOEPWOMPEYQWʬORYQQIJIVMPWOVʛʛ
RIXJERKMEXZMRRYYQWSOR$VEVMOMW
6%6-/SLJIVVIOMWIQSTMRFIVXLPYXEJʣPEKʧIMKYVʧOMWMRW,PYXZIVO6%6-/IVEHVIMJE
VEJSVOYEYOIWWEEƽEHVIMJESKERREWXWʯPYʛLIMXYZEXRM7XEVJWQIRR6%6-/IVYYQ
EEPWOVMJWXSJEIVʧ6I]ONEZʧOSKYQWXEVJWWXʯZEVIVYHVIMJEVZʧXXSKFVIMXXYQPERHM
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Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Laust embætti forstjóra
Barnaverndarstofu
Íslenski söfnuðurinn
í Noregi

Embætti prests íslenska safnaðarins
í Noregi auglýst laust til umsóknar
Biskup Íslands auglýsir, að ósk Íslenska safnaðarins í Noregi, laust til umsóknar
starf prests safnaðarins. Um fullt starf er að ræða sem veitist frá og með
1. ágúst 2019.
Prestur Íslenska safnaðarins mun leiða safnaðarstarﬁð í samráði við safnaðarstjórn
og starfsfólk. Þjónustusvæðið er allur Noregur og fylgja starﬁ prestsins talsverð
ferðalög. Skrifstofa Íslenska safnaðarins og starfsfólks hans er í Osló.

Stjórnarformaður
Januar 2019
Den Islandske EvangeliskeLutherske menighet i Norge
Pilestredet Park 20

Lögð verður áhersla á að umsækjendur séu fullir starfsorku og haﬁ reynslu af
kirkjulegu starﬁ, reynslu af stjónun, með góða skipulagshæﬁleika til að laga sig að
fjölbreyttum en jafnframt krefjandi aðstæðum.
Þekking á aðstæðum í Noregi og færni í að tjá sig á norsku eða öðru norðurlandamáli er kostur en ekki skilyrði.

0176 Oslo
Farsími +47 450 79 733
formadur@kirkjan.no
www.kirkjan.no

Umsækjendur geri skriﬂega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinn
og starfsferli og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.

Auglýst er laust til umsóknar embætti forstjóra
Barnaverndarstofu. Embættið heyrir undir félagsog barnamálaráðherra samkvæmt barnaverndarlögum
QU%DUQDYHUQGDUVWRIDYLQQXUDèVDPK ¿QJX
RJ HÀLQJX EDUQDYHUQGDUVWDUIV t ODQGLQX RJ DQQDVW
VWMyUQVêVOXiìYtVYLèLVHPEDUQDYHUQGDUO|JQiWLO
Ráðuneytið vinnur nú að heildarendurskoðun á barnaverndarlöggjöf og framkvæmd þjónustunnar við börn
og geta breytingar orðið sem hafa áhrif á starfsemi
Barnaverndarstofu.
Forstjóri ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og að
VWDUIVHPL KHQQDU Vp t VDPU PL YLè O|J RJ VWMyUQvaldsfyrirmæli. Hann fer einnig með starfsmannamál
stofnunarinnar sbr. reglugerð um Barnaverndarstofu
QUPHèVtèDULEUH\WLQJX
5ièKHUUD VNLSDU IRUVWMyUD %DUQDYHUQGDUVWRIX WLO ¿PP
iUDtVHQQRJYHUèXUVNLSDètHPE WWLèPDUV
/HLWDèHUDèiKXJDV|PXPRJGUtIDQGLOHLèWRJDVHPHU
WLOE~LQQ Dè WDND ìiWW t YLQQX YLè ìHVVD KHLOGDUHQGXUskoðun.
Umsóknarfrestur er til 28.janúar 2019.
1iQDULXSSOêVLQJDUPi¿QQDiVWDUIDWRUJL6WMyUQDUUièVins, www.starfatorg.is

Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að
sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja
umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar: https://kirkjan.is/library/Images/
Frettamyndir/Skjol-vegna-fretta/samthykki-fyrir-oﬂun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf

Reykjavík, 11. janúar 2019
Félagsmálaráðuneytið

Um starﬁð gilda m.a. lög og starfsreglur Íslenska safnaðarins í Noregi og
starfsreglur um sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og
félagasamtaka nr. 824/1999.
Skv. 4. gr. framangreindra starfsreglna nr. 824/199 mun sérstaklega tilkvödd
valnefnd veita umsögn um umsækjendur um starﬁð.
Upplýsingar um starﬁð, starfskjör og helstu lög og reglur sem um starﬁð gilda,
eru veittar hjá Rúnari Sigríkssyni, formanni safnaðarstjórnar, á netfanginu:
formadur@kirkjan.no
Umsóknarfrestur er til miðnættis mánudaginn 21. janúar 2019.
Sækja ber um embættið rafrænt á vef kirkjunnar og leggja fram tilskilin fylgigögn
á rafrænu formi ásamt öðrum þeim gögnum er umsækjandi kann að vilja leggja
fram.
Vakin er athygli á því að nöfn umsækjenda um starﬁð verða birt á vef kirkjunnar
www.kirkjan.is að liðnum umsóknarfresti
Umsóknarfrestur til og með 21. janúar 2019

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu
manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

capacent.is

hagvangur.is

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir
eftirfarandi störf laus til umsóknar

Tómstunda- og íþróttafulltrúi
Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust til umsóknar
starf Tómstunda- og íþróttafulltrúa. Um er að ræða 70%
starfshlutfall, með möguleika á hækkun í 100%
Hér er um að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf þar
sem skapandi og skipulagðir einstaklingar sem hafa
unun af samskiptum og samstarﬁ við ungt fólk ættu að
blómstra.
Markmið og verkefni
• Skipulagning og umsjón með starfssemi
félagsmiðstöðvarinnar Ozon
• Umsjón með Ungmennaráði Strandabyggðar
• Undirbúningur vegna vinnuskóla Strandabyggðar
og sumarnámskeið
• Standa fyrir tómstundastarﬁ og eﬂa þátttöku
einstaklinga og hópa sem hafa lítið framboð við hæﬁ
í Strandabyggð
• Stuðningur við sjálfboðaliðasamtök, tómstundum, af
þreyingu og íþróttum
• Verkefnastjórnun bæjarhátíðar
• Fagleg umsjón með frístundastarﬁ grunnskólabarna.
• Önnur verkefni sem tómstundafulltrúa er falið af sveitar
stjóra og fallið geta undir starfssvið tómstundafulltrúa.

Viltu vera með?

Menntun, færni og eiginleikar
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Styrkur í ákvarðanatöku
• Starfsreynsla af félagsstörfum með börnum
og ungmennum
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, jákvætt hugarfar og hugmyndaauðgi
• Hvetjandi og góð fyrirmynd.
• Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.

Lyfjafræðingur

Lyf & heilsa óskar eftir lyfjafræðingum til fjölbreyttra
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2019.
Nánari upplýsingar veita:
Ingibjörg Benediktsdóttir, Oddviti Strandabyggðar, sími:
663-0497 og/eða Þorgeir Pálsson, sveitarstjóri, sími 8990020.

Íþróttakennari við
Grunnskólann á Hólmavík

Lyfjafræðingur óskast til að veita
forstöðu einu apóteka okkar
á höfuðborgarsvæðinu.
PIPAR\TBWA - SÍA - 190093

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar
sem við á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist
Þorgeiri Pálssyni á sveitarstjori@strandabyggd.is eða á
Strandabyggð Höfðagötu 3, 510 Hólmavík.

Lyfsöluleyfishafi

Starfssvið

Í starfinu felst auk daglegrar stjórnunar
apóteksins, fagleg ábyrgð
á afgreiðslu lyfja samkvæmt
lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Um er að ræða 50% starf við kennslu og möguleiki á
þjálfun til viðbótar í samstarﬁ skólans og íþróttahreyfingarinnar á svæðinu. Umsækjandi þarf að geta haﬁð
störf sem fyrst.

Hæfniskröfur

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði
og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga

Markmið og verkefni
• Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæﬁleika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum
• Íþróttakennari mun vinna náið með Tómstunda- og
íþróttafulltrúa, að almennri uppbyggingu og eﬂingu
íþróttastarfs í Strandabyggð.

á þjónustu, ert jákvæður og opinn
einstaklingur, þá gætum við verið
að leita að þér.

Menntun, færni og eiginleikar
• Umsækjendur um kennarastarf þurfa að
hafa kennsluréttindi
• Þjálfararéttindi eru kostur.
• Reynsla af samkennslu og áhugi á þróunarstarﬁ
er kostur
• Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.

Lyfjafræðingur
Starfssvið

Í starfinu felst fagleg ábyrgð
á afgreiðslu lyfja samkvæmt

Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ.

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2019
Nánari upplýsingar veitir:
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430
Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar
sem við á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist
Hrafnhildi Guðbjörnsdóttur á skolastjori@strandabyggd.
is eða Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510
Hólmavík.

Hæfniskröfur
Fyrir bæði störfin skal
senda umsókn merkta
„lyfjafræðingur“,
ásamt ferilskrá á
starf@lyfogheilsa.is
fyrir 19. janúar.

www.lyfogheilsa.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði
og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga
á þjónustu, ert jákvæður og opinn
einstaklingur, þá gætum við verið
að leita að þér.
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NÝR LEIKSKÓLI Í SKARÐSHLÍÐ

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

LEIKSKÓLASTJÓRI
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir leikskólastjóra í fjögurra deilda leikskóla,
Menntunar- og hæfniskröfur:
Skarðshlíðarskóla, nýjan leikskóla þar sem nú þegar er starfandi grunnskóli. Leik, • Leikskólakennaramenntun áskilin
grunn- og tónlistarskóli munu vera í samstarfi undir sama þaki ásamt íþróttamiðstöð. • Leyfisbréf sem leikskólakennari áskilið
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar
og/eða menntunarfræða
leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í leikskólastarfi.
• Stjórnunarreynsla áskilin
Jafnframt að sinna samstarfi við skólasamfélagið og tryggja samvinnu skólastiganna.
• Leiðtogafærni
Leitað er eftir öflugum leiðtoga sem er tilbúinn að byggja upp metnaðarfullt skólastarf
• Víðtæk þekking á leikskólastarfi
þar sem skapandi starf og styrkleikanálgun í/við stjórnun er höfð að leiðarljósi sem og
• Áhugi á skólaþróun og faglegur metnaður
hæfni til þess að leiða samstarfsfólk að sameiginlegum markmiðum.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og
• Framúrskarandi samskiptahæfni og
frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is
jákvætt viðmót
Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar • Góð tölvukunnátta og þekking á
nauðsynlegum kerfum
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun,
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta
ljósi á færni hans til að sinna leikskólastjórastarfi.
og ensku
"-lh/l|f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;uh-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lv|-uC:ĸ

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

Job.is

Iðnaðarmenn

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2019

585 5500

hafnarfjordur.is

Yfirþroskaþjálfi eða deildarstjóri óskast
Heilbrigðisþjónusta
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða
yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem er
íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi.

Verkefni og ábyrgð:
•
•
•
•
•
•

Stjórnun og umsjón með framkvæmd þjónustu
Samstarf við forstöðumann um faglega ábyrgð
Ráðgjöf til starfsmanna ásamt forstöðumanni
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi
Samstarf og samráð við íbúa og aðstandendur
Þátttaka í þróunarstarfi og uppbyggingu þjónustu

Veitingastaðir

Menntun og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda
Þekking og reynsla af þjónustu við fólk með flóknar fatlanir og hegðunarfrávik
Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði
Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði
Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og sveigjanleiki
Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Kennsla

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Nánari upplýsingar um störfin gefur Aníta Ösp Gunnlaugsdóttir forstöðumaður í síma 867 5178
anita.o.gunnlaugsdottir@seltjarnarnes.is eða Ásrún Jónsdóttir deildarstjóri stuðningsþjónustu
í síma 869 0775 asrun.jonsdottir@seltjarnarnes.is
Umsóknarfrestur er til 27. janúar næstkomandi.
Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar,
www.seltjarnarnes.is - Störf í boði.

seltjarnarnes.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Mannréttindaskrifstofa

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
WITH CONSULAR SUPPORT
The Embassy of Canada in Reykjavik is looking
for an administrative assistant to support
the Administrative and Consular
section of the Embassy.
Closing date for the application:
21 January 2019
Further details can be found at:
www.canada.is under Job Opportunities

Verkefnastjóri mannréttinda- og lýðræðismála
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra mannréttinda- og lýðræðismála á Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.
Mannréttindaskrifstofa er staðsett í Ráðhúsi Reykjavíkur og er hluti af miðlægri stjórnsýslu. Meginverkefni skrifstofunnar
er að fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og ákvörðunum mannréttinda- og lýðræðisráðs.
Helstu verkefni:
• Vinna að lýðræðisverkefnum Reykjavíkurborgar.
• Vinna að stefnumörkun og samráði á sviði íbúalýðræðis.
• Vinna að verkefnum á sviði mannréttinda.
• Þátttaka í fræðslu og ráðgjöf við starfsfólk
Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í félagsvísindum, lögfræði eða önnur
sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af mannréttinda- og lýðræðismálum
æskileg.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfallið er 100%
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélag.

Rafvirkjar óskast

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Anna Kristinsdóttir, í síma 411 4151 eða í gegnum tölvupóstfangið
anna.kristinsdottir@reykjavik.is

Frumherji hf. óskar eftir rafvirkjum í undirverktöku
til útskipta á raforkusölumælum í heimahúsum og
fyrirtækjum.

Umsóknarfrestur er til 28. janúar n.k. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun
• A.m.k. þriggja ára reynsla við rafvirkjunarstörf
• Góð þekking á tæknilegum tengiskilmálum raforkudreiﬁngar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta
• Skipulagsfærni og sveigjanleiki
• Góð samskiptahæfni

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

Umsóknir
Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Frumherja hf. Einnig
er hægt að senda umsóknir á Orra Hlöðversson framkvæmdastjóra, orri@frumherji.is sem veitir frekari upplýsingar um
starﬁð í síma: 8963399.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2019.

Veistu hvað
þú vilt?

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Frumherji hf. er leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdrar þjónustu á Íslandi.
Fyrirtækið er með starfsemi um land allt og þjónustar viðskiptavini sína á 32
starfsstöðvum. Hjá fyrirtækinu vinna um 100 manns. Frumherji starfar sem faggild skoðunarstofa á ﬁmm sviðum í samræmi við ISO staðla 17020 og 17025.

Frumherji hf. | Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | www.frumherji.is

Hjúkrunarfræðingur á ofﬁtusviði
Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á ofﬁtusviði. Staðan er laus nú þegar.
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyﬁ og þarf viðkomandi
að búa yﬁr ríkri hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í starﬁ. Viðkomandi þarf einnig að vera töluglöggur
og tölvulæs.
Á ofﬁtusviði er unnið að endurhæﬁngu einstaklinga með alvarlega ofﬁtu. Unnið er í þverfaglegu teymi fagfólks, þar sem
góð samvinna, fagmennska og þekking er höfð að leiðarljósi.
Lögð er áhersla á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn.
Laun byggja á kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.
Upplýsingar um starﬁð veita Olga Björk Guðmundsdóttir
hjúkrunarstjóri ofﬁtusviðs í síma 585-2059,
netfang; olgabjork@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143,
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI
Brennur þú fyrir þjónustuveitingu, ráðgjöf og samskiptum? Átt þú gott með að vinna í teymi starfsmanna sem sinna fjölbreyttum
og ólíkum verkefnum frá degi til dags?
Vörður leitar að öﬂugum liðsauka í teymi þeirra sem vinna í þjónustumiðju félagsins. Helstu verkefni hópsins snúa að
vátryggingaráðgjöf til einstaklinga og minni fyrirtækja, þjónustu er varðar smærri tjón, samskiptum og þjónustu og þátttöku í
verkefna- og/eða starfshópum innan félagsins. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um en viðkomandi einstaklingur þarf
að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun og/eða reynslu af störfum við þjónustu og ráðgjöf.

Vörður er lifandi og skemmtilegur vinnustaður með fjölskylduvæna og heilsueﬂandi mannauðsstefnu þar sem unnið er
í anda jafnréttis. Vinnuumhverﬁ félagsins er nútímalegt, jákvætt og árangursmiðað.
Nánari upplýsingar veitir Linda Ingólfsdóttir, teymisstjóri þjónustumiðju, í netfanginu linda@vordur.is eða Harpa Víðisdóttir,
mannauðsstjóri, í netfanginu harpa@vordur.is
Tekið er á móti umsóknum á ráðningarvef félagsins inni á vordur.is þar sem nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna.

Umsóknarfrekstur er til 20. janúar 2019

Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2019.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
RÚMFATALAGERINN - AKUREYRI

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.
Vinsamlegast sendið ferilskrá á hilmar.baldursson@rfl.is
Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2019.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pípulagningarmeistari óskast
Launaﬂ ehf óskar eftir að ráða pípulagningarmeistara
eða sveini í pípulögnum til starfa í pípulagningardeild
launaﬂs ehf á Reyðarﬁrði.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf með góða
vinnuaðstöðu. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Endilega kíktu inn á www.austurland.is og þar sérðu
þá fjölbreyttni sem Austurland hefur upp á að bjóða.

www.rumfatalagerinn.is

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Magnús Helgason
framkvæmdastjóri í síma 840-7211. Vinsamlega sendið
umsókn á starfsmannastjóra LA adda@launaﬂ.is

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
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Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Ræsting/þvottahús, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarmatráður, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Ræsting/þvottahús, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Umönnun, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Jarðfræðingur
Náttúrufræðistofnun Íslands
Minjavörður
Minjastofnun
Leyfafulltrúi
Utanríkisráðuneytið
Fulltrúi
Sjúkratryggingar Íslands
Sálfræðingur
Heilsugæslan Garðabæ
Arkitekt fyrir vöruhús gagna
Seðlabanki Íslands
Forritari
Seðlabanki Íslands
Sérfræðingur í reikningshaldi
Seðlabanki Íslands
Sérfræðingur umhverfismat
Skipulagsstofnun
Móttaka og símaþjónusta
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
Yfirlæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Deildarstjóri verndardeildar
Samgöngustofa

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Fjarðabyggð
Fjarðabyggð
Djúpivogur
Vopnafjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Garðabær
Norðurl.eystra
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík

201901/96
201901/95
201901/94
201901/93
201901/92
201901/91
201901/90
201901/89
201901/88
201901/87
201901/86
201901/85
201901/84
201901/83
201901/82
201901/81
201901/80
201901/79
201901/78
201901/77
201901/76
201901/75
201901/74
201901/73
201901/72
201901/71
201901/70
201901/69
201901/68
201901/67
201901/66
201901/65
201901/64
201901/63
201901/62
201901/61
201901/60
201901/59
201901/58
201901/57

sími 414 9400 • www.launaﬂ.is

Blátt áfram - Verndarar barna
leita að áhugasömum og drífandi
einstaklingi í stöðu framkvæmdarstjóra.
Markmið félagsins er að skapa öruggari og traustari framtíð
fyrir börn. Félagið stendur á tímamótum en fram að þessu
hefur áherslan verið á fræðslu um forvarnir gegn kynferðisofbeldi á börnum. Nú á að útvíkka starfssvið þess með því
að sinna forvarnarfræðslu sem tekur til allra birtingarmynda
ofbeldis á börnum.
Félagið hefur það að leiðarljósi að auka umræðu í samfélaginu um mikilvægi forvarna gegn ofbeldi á börnum og varpa
ljósi á þá samfélagslegu ábyrg sem felst í því að aðilar taki
höndum saman um að vernda þau gegn ofbeldi.
Framkvæmdarstjóri heyrir undir stjórnarformann félagsins. Félagið hefur sett sér siðareglur sem eru grunnur að
heilbrigðum samskiptum í starﬁ félagsins og leggur áherslu
á virðingu, jafnræði, trúnað og áreiðaleika.
Starfssvið
•
Stýrir daglegum rekstri félagsins
•
Yﬁrsýn yﬁr öll verkefni félagsins
•
Samskipti við stjórn og starfsfólk
•
Umsjón með fjáröﬂun og styrkumsóknum
•
Kynningarstarf
Menntun og hæfniskröfur
•
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ (t.d. MBA, MPM,
viðskiptafræði, verkefnastjórnun, rekstrarverkfræði)
•
Áhugi á málaﬂokknum (verndun og velferð barna)
•
Reynsla af stjórnun og rekstri
•
Lausnarmiðuð nálgun í mannlegum samskiptum
•
Leiðtogafærni og leikni í samningatækni
•
Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
•
Góð tölvukunnátta og geta til að tileinka sér nýja tækni
•
Gott tengslanet og þekking á félagasamtakaumhverfinu væri góður kostur
Um er að ræða 100% stöðu og er staðan laus nú þegar.
Umsóknarfestur til og með 20. janúar 2019
Umsóknir sendar á sigga@blattafram.is
Upplýsingar um starﬁð veita Sigríður Björnsdóttir 842 2833
og Gná Guðjónsdóttir 788 7977
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7XʯVJʧFSMLNʛ6%6-/ʛ,ʯJRʧ,SVREƼVM
Vélfræðingur, vélvirki

Rafvirki

Rafvirki, mælaumsjón

RARIK ohf auglýsir eftir vélfræðingi til starfa
á starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er um
JNʯPFVI]XXWXEVJEVEʧʯƽYKYQZMRRYƽSOOM
sem vinnur við hitaveituverkefni á Höfn og
HVIMƼOIVƼJ]VMVXOMWMRW

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á
starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er um
JNʯPFVI]XXWXEVJEVEʧʯƽYKYQZMRRYƽSOOM
WIQZMRRYVZMHVIMƼOIVƼJ]VMVXOWMRWʛ
Austurlandi.

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa
á starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er
um fjölbreytt starf að ræða við rekstur
HVIMƼOIVƼWJ]VMVXOMWMRW

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Helstu verkefni

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

:MLEPHWZIVOʧHVIMƼOIVƼLMXEZIMXY
ʔRRYVZIVOIJRMʧHVIMƼOIVƼ6%6-/
Nýframkvæmdir
Eftirlit með tækjum og búnaði
Vinna samkvæmt öryggisreglum

:MLEPHʛHVIMƼOIVƼ6%6-/
Eftirlit með tækjum og búnaði
Viðgerðir
Nýframkvæmdir
Vinna samkvæmt öryggisreglum

Umsjón með orkumælum
Tenging nýrra viðskiptavina
Samskipti við rafverktaka
Þjónusta við viðskiptavini
Gagnaskráning og undirbúningur verkefna

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

Sveinspróf í rafvirkjun
Öryggisvitund
Almenn tölvukunnátta
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
Hæfni í mannlegum samskiptum

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir annars vegar Bergur Hallgrímsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs
á Austurlandi um vélfræðing, vélvirkja og rafvirkja og hins vegar Finnur Freyr Magnússon deildarstjóri rekstrarsviðs á Austurlandi um rafvirkja,
mælaumsjón í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að
HVIMJEVEJSVOYEYOIWWEEƽEHVIMJESKERREWXWʯPYʛLIMXYZEXRM7XEVJWQIRR
RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru
dreifðar vítt og breitt um landið.

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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26 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 2 . J A N ÚA R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Bifvélavirki
Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum
bifvélavirkja á þjónustuverkstæði.
Starfslýsing

Hæfniskröfur

- Viðgerðir og viðhald á bifreiðum
í háum gæða- og tækniflokki.

- Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.

- Þátttaka í námskeiðum og
símenntun á vegum HEKLU.

- Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.

- Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
- Góð samskipta- og samvinnuhæfni.
- Stundvísi og almenn reglusemi.
- Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda
og Mitsubishi er kostur.

Yfir 150 manns
starfa hjá HEKLU hf.
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.

Við ráðum

Einungis er tekið á móti umsóknum á www.alfred.is/hekla

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.

Stjórnendaleit

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

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

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Verkefnastjóri tæknilausna
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari
Hugbúnaðarsérfræðingur
Verkefnastjóri
Mannauðsstjóri
Deildarstjóri launadeildar
Eftirlitsmaður
Lektor í viðskiptafræði
Lektor í reikningsskilum
Lögreglumenn
Starf á rekstrarsviði
Starfsmaður í lóðaumsjón
Verkstjóri
Trésmiður
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Lögreglumaður
Sérfræðingur á greiningarsviði
Starfsmaður í tækniteymi
Sjúkraliði Hringbraut
Sjúkraliði Fossvogi
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Félagsráðgjafi
Sérfræðilæknir barnalækningar
Sérfræðilæknir barnalækningar
Sérfræðingur í læsi og prófagerð
Fræðslu- og kynningarstarf
Iðjuþjálfi
Þjónustuliði í mötuneyti
Starf í eldhúsi
Sérfræðingur
Sálfræðingur
Lektor í heimspeki
Hjúkrunarfræðingur/nemi
Stuðningsfulltrúi

Landspítali
Reykjavík
Landspítali, svefndeild
Reykjavík
Landspítali, hugbúnaðarlausnir
Reykjavík
Landspítali, hugbúnaðarlausnir
Reykjavík
Fangelsismálastofnun ríkisins
Seltjarnarnes
Háskóli Íslands
Reykjavík
Vegagerðin
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Suðurland
Einkaleyfastofan
Reykjavík
Landspítali, viðhaldsdeild
Reykjavík
Landspítali, rafmagnsverkstæði
Reykjavík
Landspítali, viðhaldsdeild
Reykjavík
Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík
Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík
Landspítali, göngud. lungnasjúklinga Reykjavík
Landspítali, göngudeild hjartabilunar Reykjavík
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Neskaupstaður
Menntamálastofnun
Kópavogur
Menntamálastofnun
Kópavogur
Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík
Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík
Landspítali, bráðaöldrunarækningad. Reykjavík
Landspítali, útskriftarteymi
Reykjavík
Landspítali, göngudeild skurðlækninga Reykjavík
Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Reykjavík
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Reykjavík
Menntamálastofnun
Kópavogur
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur
Kvennaskólinn í Reykjavík
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Grindavík
Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneyti
Reykjavík
Fangelsismálastofnun ríkisins
Seltjarnarnes
Háskóli Íslands, Hugvísindasvið
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Borgarholtsskóli
Reykjavík

Eƌ͘ĄǀĞĨ
201901/56
201901/55
201901/53
201901/52
201901/51
201901/50
201901/49
201901/48
201901/47
201901/46
201901/45
201901/44
201901/43
201901/42
201901/41
201901/40
201901/39
201901/38
201901/37
201901/36
201901/35
201901/34
201901/33
201901/32
201901/31
201901/30
201901/29
201901/28
201901/27
201901/26
201901/25
201901/24
201901/23
201901/22
201901/21
201901/20
201901/19
201901/18
201901/17

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng 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 fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

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

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

ÚTBOÐ
RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19001
Foreinangraðar stálpípur
ásamt tengiefni
Um er að ræða foreinangraðar
stálpípur (u.þ.b. 21.500 m) ásamt
tengiefni

Góðar 3ja herbergja íbúðir til leigu í miðbænum.

Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu, á vef RARIK
www.rarik.is (útboð í gangi),
frá og með mánudeginum
14. janúar 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl.
14:00, þriðjudaginn 19. febrúar 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.
Útboð þetta er auglýst á evrópska
efnahagssvæðinu.

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir til leigu í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru
stutt frá Hallgrímskirkju í þriggja hæða húsi. Íbúðirnar eru lausar nú þegar.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn í síma 783 3020 eða tölvupósti: toti@raritet.is

Sími 528 9000 • www.rarik.is

Rekstraraðili óskast á Patreksfjörð
N1 óskar eftir rekstraraðila fyrir þjónustustöð félagsins á Patreksfirði.
Til sölu er veitingarekstur og vörubirgðir núverandi rekstraraðila í húsnæði félagsins.
Rekstraraðili mun jafnframt verða umboðsaðili N1 á Patreksfirði.
Hlutverk hans verður að þjónusta viðskiptavini á neytendamarkaði félagsins.
Miklir möguleikar fyrir einstakling eða samhent hjón sem vilja reka sitt eigið fyrirtæki.
Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst á
pallorn@n1.is eða hafið samband í síma 440 1022.

Alltaf til staðar
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ÚTBOÐ
RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19002
Strenglögn: Stöðvarfjörður Breiðdalsvík - Breiðdalur
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2019
Hverﬁ 1-2-3, útboð nr. 14393.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2019
Hverﬁ 4-5, útboð nr. 14394.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

Fasteignafélag á höfuðborgarsvæðinu leitar að
200 m króna fjármögnun gegn traustu veði í
fasteignum. Allt að 15% ársvextir.

$OODUQiQDULXSSOìVLQJDU
IDVWHLJQVDODQ#HVMDIDVWHLJQLULV

Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu, á vef RARIK
www.rarik.is (útboð í gangi),
frá og með mánudeginum
14. janúar 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl.
14:00, þriðjudaginn 29. janúar 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.

200 milljón króna
fasteignatryggt
lán óskast

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
Tvö þjónustuhús og stálgrindarhús
með segldúk
Verkið felst í útvegun og uppsetningu á:
Færanlegu þjónustuhúsi á Miðbakka (u.þ.b. 70 m2)
Færanlegu þjónustuhúsi á Skarfabakka (u.þ.b. 100 m2)
Stálgrindarhúsi með dúk á Skarfabakka (u.þ.b. 150 m2)

(UWXtVWXêL"
+yIVWï~QiPtUDILëQJUHLQ
UDIHëDUDIYpODYLUNMXQUDIYHLWXYLUNMXQHëD
UDIHLQGDYLUNMXQHQODXNVWïYtHNNL"

Bjóðendum er heimilt að bjóða í eitt hús eða fleiri.

Sími 528 9000 • www.rarik.is
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með
því að senda ósk um það á irh@verkis.is.
Frestur til þess að skila inn tilboðum er
þriðjudaginn 29. janúar kl. 14:00.

(UWXDëVWDUIDYLëï UJUHLQDUïUiWWI\ULUDë
KDIDHNNLORNLëVYHLQVSUyIL"
+HIXUï~KXJiDëOM~NDïYtQiPLVHPï~KyIVW"
.\QQLQJDUIXQGXUYHUëXUi6WyUK|IëD27
mánudDJLQQ. MDQ~DU201 NO
Gengið inn Grafarvogs megin.

THE SCANDINAVIA-JAPAN
SASAKAWA FOUNDATION

1iQDULXSSOíVLQJDUHUK JWDëIii
KHLPDVtëX5$)0(117$5

AUGLÝSING UM STYRKI

HëDtVtPD

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
veitir á árinu 2019 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands
og Japans. Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða
í tengslum við japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir,
námsstyrkir og styrkir til skammtímadvalar í Japan.
Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation,
www.sjsf.se
Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan
Sasakawa Foundation, veitir ritari Íslandsdeildar,
Björg Jóhannesdóttir, allar frekari upplýsingar,
bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2019

ZZZUDIPHQQWLV - Raunfærnimat

Verslunar eða skrifstofuhúsnæði til leigu
Til leigu gott skrifstofu / verslunarhúsnæði á jarðhæð á
frábærum rótgrónum stað við Bæjarhraun 24, örstutt frá
Fjarðarkaup og helsta verslunar og atvinnuhúsakjarna
bæjarins, mikið auglýsingagildi og góð aðkoma samtalls
263 fm, möguleiki að fá 200 fm sambyggt lagerhúsnæði til
viðbótar. Uppl. í síma 893 3347.

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordals
Auglýst er eftir umsóknum um styrk sem tengdur er nafni Jóhannesar Nordals og veittur er af Seðlabanka
Íslands.
Tilgangur styrksins, sem veittur er árlega, er að styðja framtak sem miðar að því að varðveita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf.
Styrkfjárhæðin nemur þremur milljónum króna og verður henni úthlutað í apríl eða maí 2019. Heimilt er að
VNLSWDIMiUK èLQQLiPLOOLWYHJJMDHèDÀHLULXPV NMHQGD

Löggildingarnámskeið
fyrir mannvirkjahönnuði
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti
sbr. ákvæði 25. og 26. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,
verður haldið í febrúar 2019 og verður námskeiðið í
fjarkennslu. Opnað verður fyrir fyrirlestra mánudaginn
15. febrúar og verða þeir opnir til 23. mars.
Námskeiðinu lýkur með staðbundnu rafrænu próﬁ
laugardaginn 23. mars 2019 (allar dagsetningar eru settar
fram með fyrirvara um breytingar).
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.
Umsókn fer fram á vef IÐUNNAR- fræðsluseturs
https://www.idan.is/ ásamt fylgigögnum eigi síðar en
ﬁmmtudaginn 7. febrúar 2019.
Fylgigön eru:
1) afrit af prófskírteini umsækjanda
2) vottorð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um
réttindi til starfsheitis
3) vottorð/um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga
um mannvirki
Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands eigi síðar en 8. mars 2019. Úthlutunarreglur
og umsóknareyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu bankans og í afgreiðslu hans á Kalkofnsvegi 1.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Ýr Bernharðsdóttir á skrifstofu seðlabankastjóra.
Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 101 Reykjavík · Sími: 569 9600

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur
Gunnlaugsson

Ásmundur
Skeggjason

Brynjar
Baldursson

Jóhann Friðgeir Kristinn
Valdimarsson
Tómasson

lögg. fast.

lögg. fast.

sölufulltrúi

lögg. fast.

lögg. fast.

Hátún 8 Rvk. íbúð 802.

Básbryggja 3 Rvk. íb. 301.

ÚS

Barmahlíð 3 Rvk., sérhæð m. bílskúr.
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H
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H
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H
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O
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Opið hús sunnudaginn 13. jan. á milli kl. 16:00 og 16:30.
Glæsileg 130 fm endaíbúð 3. hæð ásamt 25 fm bílskúr í álklæddu
húsi á þessum eftirsótta stað. Tvennar svalir. Sér þvottahús í
íbúð. Þrjú rúmgóð herbergi.
Verð 59,9 millj.

Opið hús sunnudaginn 13. jan. á milli kl. 15:00 og 15:30.
Falleg og vel skipulögð 89 fm 4ra herbergja íbúð íbúð á 8. hæð
í nýlega viðgerðu lyftuhúsi á frábærum stað. Nýir gluggar og
gler. Suður svalir. Laus strax.
Verð 45,9 millj.

Ásmundur Skeggjason lögg. fasteignasali verður á staðnum
með allar nánari upplýsingar, Gsm 8953000.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti ykkur,
Gsm 895 3000.

Opið hús í dag, laugardag frá kl. 14-14:30.
Ágæt sérhæð á 1. hæð í fjórbýlishúsi, ásamt bílskúr við Barmahlíð 3 í Reykjavík. Íbúðin er skráð 116,4 fm. og sér geymsla í
kjallara 4,7 fm. Bílskúr er skráður 21,7 fm. Alls skráð 142,8 fm.
Skv. Þjóðskrá. Sér inngangur er í íbúðina. Húsið er steinhús
byggt árið 1946. Laus strax. Verð 57,9 millj.
Uppl. Runólfur viðskfr. Lögg.fast á Höfða s. 8927798

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Laugardaginn 12. janúar frá 14:00 - 16:00
Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu
á góðum stað í Úlfarsárdal.
Tveggja og fjögurra herbergja íbúðir.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án
gólfefna, votrými flísalögð samkvæmt
skilalýsingu.

Sölusýning
Freyjubrunnur 31 í Úlfarsárdal

Nýjar tveggja og fjögurra herbergja íbúðir

Vandaðar HTH innréttingar og
fataskápar. Bílskúrar fylgja stærri
íbúðunum. Húsið er einangrað að utan
og klætt með álklæðningu.
Afhending jan/feb. 2019.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 35.9 millj.

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

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

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is
sími 690 3111

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is
Sími. 512.4900

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

KÓPAVOGSBRAUT 3B – 200 KÓP.

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
eggert@landmark.is
sími 690 1472

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.
johanna@landmark.is
sími 698 9470

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla
landmark@landmark.is
sími 512 4900

Sími 512 4900 • landmark.is

ENGJAHLÍÐ 3B– 220 HFJ.

HÚ

KIÐ

OP

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is
sími 895 7784

Bergrós Hjálmarsdóttir
Löggiltur fast.
bergros@landmark.is
sími 893 9381

Landmark leiðir þig
þ g heim!

FÍFUDALUR 9 – 260 REYKJANESBÆR.

UN

S

IÐ

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.
inga@landmark.is
sími 897 6717

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

OÐ
SK

BÓ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 15.00 - 15.30

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í S: 690 3111

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í S: 690 3111

- Falleg og mikið endurbætt 3ja herbergja 75,1 fm íbúð
- Árið 2011 var ráðist í gagngerar endurbætur bæði að utan sem innan
- Hvítlakkaðar innréttingar ásamt hvítum yﬁrfelldum innihurðum
- Snyrtileg sameign með teppalögðum gólfum
- Svalir útfrá stofu – góð aðkoma, næg bílastæði
V. 43,5 millj.
Andri s. 690 3111

- Vel skipulögð 3ja herbergja 75,2 fm endaíbúð á 3. hæð
- Rúmgóð svefnherbergi með fataskápum í báðum herbergjum
- Frá stofu er gengið út svalir
- Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi sem er með glugga
- Stutt í alla helstu þjónustu og fallegar gönguleiðir í hrauninu
V. 38,5 millj.
Andri s. 690 3111

- Mjög fallegt 156,2 fm parhús á einni hæð
- Rúmgóður bílskúr með millilofti
- Gólfhiti er í húsinu, rúmlega 50-60 fm timburpallur með heitum potti
- Innfellg lýsing í loftum, falleg eikarinnrétting í eldhúsi
- Stutt í skóla og leikskóla og alla helstu þjónustu, barnvænt hverﬁ
V. 49,9 millj.
Andri s. 690 3111

NJÖRVASUND 2 - 104 RVK.

HRAUNBRAUT 15 – 200 KÓP.

HVERFISGATA 50– 220 HAFNARFIRÐI

S

IÐ
OP

S

HÚ

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS SUNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. JANÚAR KL. 17.00-17.30

EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ.
- Um er að ræða fjölskylduvænt og vel skipulagt 323.4 fm einbýlishús
á 3.hæðum auk bílskúrs sem er tvöfaldur við hlið húseignar.
- Búið er að byggja yﬁr svalir á efstu hæð sem eru ca. 7 fm þannig að
heildarfermetrar eignar er um ca. 330 fm.
- Íbúðarrými er í heildina ca. 279 fm og tvöfaldur bílskúr 51.4 fm.
- Íbúð sem er 4ra herb. með sérinngangi er í kjallara sem er í útleigu í dag.
V. 105 millj.
Þórarinn s. 770-0309

- 4ra herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
- Þrjú góð herb. á hæðinni, frábært útsýni
- Herb./geymsla í kjallara ca. 11 fm sem ekki eru skráðir fm.
- Góð salernis og sturtuaðstaða er í kjallara.
- Íbúð er 86.3 fm, bílskúr er 25.4 fm og herbergi/geymsla ca.11 fm
- EIGN ER UM 122.7 FM Í HEILDINA.
V. 49,9 millj
Sveinn s. 6.900.820

- Einbýlishús með AUKAÍBÚÐ, tvö fastanúmer.
- Eignin er á 3.hæðum og er byggð árið 1926
- Búið er að endurnýja töluvert í húsi.
- Tvennar svalir og skjólgóður lítill garður.
- Miklir möguleikar, gott tækifæri á leigutekjum.
V. 74,9 millj.

HVERFISGATA 17 – 220 HAF.

MELÁS 8 (PARHÚS), 210 GARÐABÆ

UN

KIÐ

Ingibjörg s. 897-6717

SMÁRAGATA 12 (JARÐHÆÐ),101 RVK.
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BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 16:30
6:30 - 17
17:00
7:0
:00
00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. JANÚAR KL. 17:00
7:000 - 17
17:30
:30
:3
30

- 77,6 fm sérhæð með sérinngangi
- Tvö svefnherbergi
- Sérinngangur og stór garður með sólpöllum.
- Eignin er mikið endurnýjuð að utan sem innan.
- Frábær staðsetning miðsvæðis í Hafnarﬁrði.
V. 39,5 millj.

- 223,3 fm parhús með sérstæðum bílskúr.
- Grasﬂötur, timburverönd og heitur pottur.
- Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa, garðskáli.
- Fjögur til ﬁmm svefnherbergi og tvö baðherbergi.
- Miklir möguleikar og frábær staðsetning.
Verð 74,9 millj.

- 97,1 fm hæð með stórum sérafnotarétti.
- Mikið endurbætt jafn innan sem utan.
- Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa.
- Tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.
- Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu.
Verð 54,9 millj.

Ásdís Rósa, s. 895-7784

Þórey, s. 663 2300

LÓMASALIR 16 (ÍBÚÐ 306), 201 KÓP.

KRISTNIBRAUT 75 – 113 RVK.

UN

KIÐ

Þórey, s. 663 2300

SUÐURHVAMMUR 5 –220 HAFNARFJ.
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 14:00
4:00 - 14
14:30
:30
:3
30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 14:00-14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. JANÚAR KL. 15:30-16:00

116,5 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð á 3ju hæð í mikið endurbættu lyftuhúsi,
stæði í bílageymslu. Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa, þrjú svefnherbergi
Baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning í barnvænuhverﬁ.
Verð 51,9 millj.

- Mjög falleg 126,1 fm 4ra herbergja íbúð í Grafarholtinu.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
- Gott skipulag, 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús inann íbúðar.
- Mjög snyrtileg sameign, stórar svalir.
- Stutt í leik- og grunnskóla, verslanir, golfvöll o.ﬂ.
V. 51,7 millj.
Jóhanna 698 9470/Andri 690 3111

- Vel skipulögð 189,3 fm 6 herb. íbúð með bílskúr.
- 4 til 5 svefnherbergi á tveimur hæðum.
- Tvö baðherbergi
- Tvennar svalir
- Stórkostlegt útsýni.
V. 49 millj.

Þórey, s. 663 2300

Jóhanna S. 698 9470

L AU G A R DAG U R 1 2 . J A N ÚA R 2 0 1 9

FASTEIGNIR

MOSAGATA 57 í Urriðaholti í Garðabæ


NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 15:00 OG 16:00 SUNNUDAGINN 13 JAN

LANDMARK fasteignamiðlun kynnir i einkasölu 22 nýjar útsýnisíbúðir

2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja PHèVpULQQJDQJLHèDVpULQQJDQJLDIVWLJDSDOOLtIDOOHJXO\IWXK~VLt
8UULèDKROWLQXt*DUèDE 

ËE~èLUQDUHUXWDOVLQVRJDIKHQGDVWIXOOE~QDUiQJyOIHIQDHQKHOPLQJLtE~èDQQDI\OJLUEtOVN~U
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PHèJO VLOHJX~WVêQL\ILUE\JJèLQDWLOVXèXUVRJYHVWXUV
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AÐEINS 15
ÍBÚÐIR
EFTIR!

Opin hús
um helgina!

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

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

Opið hús að Friggjarbrunni 53, sunnudaginn 13. janúar
frá kl. 13:30 til 14.00
Til sölu 3-4 herbergja fullbúnar íbúðir í Úlfarsárdal

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.

Opið hús að Skyggnisbraut 4 og 6, sunnudaginn 13. janúar
frá kl. 13:30 -14:00
Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 og 6 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.

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 13. JANÚAR - KL. 15.00 - 15.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir
á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í
verkefnum á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu
árin allt að 200 til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og
meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu.
Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum byggingarverktökum. Félagið vinnur
einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra
húsnæði.
Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á
höfuðborgarsvæðinu öllu.
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is
Miðborg
7–20 mín.

Grafarholt
Elliðarárvogur
6 mín.

Miðbær Garðabæjar

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

6 mín.

Senter
Urriðaholt
5 mín.

Keﬂavík
30 mín.

7 íbúðir
seldar
af 24

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

.

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

Gunnar Helgi Einarsson Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
Sími: 893 9929

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. jan. 16:00 - 16:30

sunnudaginn 13. jan. 15:00 - 15:45

Mosarimi 3

Einarsnes 4

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

3ja herb íbúð á jarðhæð m sérinngangi
84 fm að stærð með geymslu
Hús viðgert og málað sl sumar
Sér verönd / garður
Vel skipulögð íbúð, björt og falleg

Verð:

42,9 millj.

107 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt 181 fermetra
HQGDUD²K¼V£IU£E¨UXPVWD²¯6NHUMDˋU²L
Fallegt útsýni til sjávar
Stór og gróinn garður
Rúmgóðar svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð:

89,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. jan. 14:15 - 14:45

Austurkór 121
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Falleg og fjölskylduvæn 114 fm
4ra herb. íbúð
Neðri hæð með sér inngangi í góðu fjórbýli
Opið og bjart stofu og eldhúsrými
Sólrík verönd, þrjú góð svefnherbergi
Stílhreint baðherbergi, þvottahús innaf
Verð:

55,9 millj.

Dyngjugata 1-3

OPIÐ HÚS

Urriðaholti Garðabæ

sunnudaginn 13. jan. 14:00 - 15:00

Grandavegur 42 A, B og C
107 Reykjavík

Íbúðir tilbúnar
til afhendingar

Aðeins 17 íbúðir eftir, allar 3ja herbergja
111 -155 fm. Tilbúnar til afhendingar
$OODU¯E¼²LUPH²\ˋUE\JJ²XPVY¸OXPWLO
viðb. við uppgefna fermetra

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. jan. 12:00 - 13:00

Frábært sjávarútsýni úr öllum íbúðum

SÖLUMENN MIKLUBORGAR
VERÐA Á STAÐNUM

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is jon@miklaborg.is

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum
Óseldar íbúðir eru 4ra herbergja á bilinu 120 - 180 fm
og fylgir þeim öllum stæði í lokaðri,
upphitaðri bílageymslu
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr góðri
nýtingu fermetra og er skipulag íbúða einkar gott
Íbúðirnar eru veglegar og skilast fullbúnar
með gólfefnum
Einstök 180 fm þakíbúð með
Verð frá : 60,3 millj.
mikilli lofthæð og útsýni.

Með þér alla leið

Hverfisgata 94-96
& Barónsstígur 6
Glæsilegt nýtt fimm hæða lyftuhús með verslunar
og veitingarýmum á fyrstu hæð
og 38 íbúðum í á 2. - 5. hæð.
Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.
Öllum íbúðum fylgja stæði í lokaðri bílageymslu
Verð frá 44,0 millj.

OPIÐ HÚS

laugardaginn 12. jan. kl. 14:00 - 15:00

Húsið er einangrað og klætt að utan
með sérlega fallegri klæðningu

*HQJL²¯V¿QLQJDU¯E¼²QUIU£+YHUˋVJ¸WX

Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni

Skjólgóður lokaður suðurgarður

Nánari upplýsingar veita:

Stílhrein og glæsileg innanhúshönnun
Svartlakkaður eikarspónn
Grip á skápum og þeir
ná að lofti

Þórunn Pálsdóttir
Gunnar S. Jónsson
Hrönn Bjarnadóttir
Jason Ólafsson
Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
773 6000
Sími: 899 5856
Sími: 663 5851
Sími: 775 1515
Sími: 845 8958
thorunn@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is jason@miklaborg.is hronn@miklaborg.is

Kvartssteinn í borðplötum og vaskar
undirlímdir

.

Sími:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. jan. 13:30 - 14:00

sunnudaginn 13. jan. 16:15 - 16:45

Reiðvað 3

Sóltún 30

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

105 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á efstu hæð
Gott innra skipulag, tvö svefnherbergi
Opið stofu og eldhúsrými með útg. á svalir
Mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar
Einstakt útsýni og góðar svalir
WW6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXODXVˌMµWOHJD
Verð:

40,9 millj.

2ja herbergja íbúð á 2. hæð
Þvottahús á hæðinni
Endurnýjað parket
Snyrtileg íbúð
Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

37,5 millj.

Verð:

Álalind 1-3
201 Kópavogi

Fullbúnar og vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir
með stæði í bílgeymslu
Lyftuhús og sérsmíðaðar innréttingar
Sérverk vandaður verktaki í 30 ár
Afhending innan mánaðar
Stutt í helstu stofnæðar höfuðborgarsvæðisins
Verð frá :

10 ÍBÚÐIR EFTIR AF 36

51,6 millj.

OPIÐ HÚS

sunnudagnn 13. jan. kl. 15:00 - 16:00
Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

36 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Benedikt
Ólafsson
Lögg. fasteigna,,og skipasali.

s. 661 7788

Til leigu

FURUDALUR 12, REYKJANESBÆ

Sala fasteigna frá

Álalind 2 - 201 Kópavogur
O

OPIÐ
HÚS

PI Ð

HÚ

S

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opið hús sunnudaginn 13. janúar milli kl. 13:00 og 13:30.
Vorum að fá í sölu glæsilega útsýnis þakíbúð í nýlegu fjölbýlishúsi við Álalind í Kópavogi. Húsið er staðsett í svokölluðu Glaðheimahverfi sem er nýtt og spennandi hverfi í Kópavogi. Íbúðin
er á efstu hæð og gengur lyftan beint inní íbúð. Rúmgóðar 65 fm
þaksvalir eru við íbúðina sem snúa til suðurs og vesturs. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi og þrjú baðherbergi þar af eitt innaf hjónaherbergi. Sér stæði í bílageymslu
og sér geymsla. V. 76,4 m.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464,
gudlaugur@eignamidlun.is.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Rauðilækur 17, sérhæð með bílskúr
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13 JAN. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
Um er að ræða glæsilegt 156,2 fm. fjögra herb. Parhús með stórri
verönd þar er gert ráð fyrir heitum potti, innbyggður bílskúr, hiti í innkeyrslu og í göngustíg. Forstofa með fataskáp. Eldhús, stofa / borðstofa
er eitt stórt og bjart alrými, Þrjú rúmgóð svefnherbergi með fataskápum.
Stórt baðherb, rúmgott þvottahús, bílskúr með mikillri lofthæð, auðvelt
er að útbúa aukaherbergi í bílskúr.
Falleg eign á góðu verði, býður upp á mikla mögleika.Verð. 49,9 millj.

HEILINDI • DUGNAÐUR • ÁRANGUR

Opið hús sunnud. 13. jan. frá kl. 13:00-13:30
OP
IÐ
HÚ
S

Mjög góð og vel skipulögð sérhæð með bílskúr í fjórbýlishúsi við Rauðalæk, Reykjavík. Lýsing. Forstofa, forstofuherbergi, hol, eldhús/borðstofa, baðherbergi, stofa, þrjú
svefnherbergi, tvennar svalir ásamt geymslu og herbergi
í kjallara. Bílskúr. Sameiginlegur garður. Verð 66,9 millj.
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning
Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir

Sunnudaginn 13. janúar frá 14:00 - 16:00
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533

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

Glæsilegt nýtt, átta íbúða, fjölbýli með lyftu í vinsælu hverfi í Garðabæ.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020
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