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Ráðgjafar
Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu tengdum Dynamics NAV 
viðskiptalausnum. Um er að ræða �ölbreytt verkefni  fyrir viðskiptavini og 
þátttaka í vöruþróun á lausnum Wise.

Við leitum að kraftmiklu, sjálfstæðu fólki sem á auðvelt með að vinna í hóp, 
hefur áhuga á hugbúnaði og tæknimálum og góða almenna menntun.

Sérstaklega leitum við að fólki sem hefur áhuga og/eða reynslu af einhverju 
af eftirfarandi:

•  Microsoft Dynamics NAV
•  Birgða- og aðfangakeðju, s.s. vöruhúsum, 
   flutningum og  tollafgreiðslu 
•  Framleiðslukerfum
•  Málefnum sveitarfélaga
•  Gagnagreiningum – Power BI

Reynsla af bókhaldi er mikill kostur.

Starfsstöð er á skrifstofu félagsins í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta
í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Wise lausnir
Wise lausnir ehf. vinna að 
hugbúnaðargerð og þjónustu henni 
tengdri. Við leggjum metnað okkar í að 
aðstoða viðskiptavini okkar við að ná 
hámarksárangri út úr nýtingu sinni á 
viðskiptalausnum. Lausnirnar byggja á 
Microsoft Dynamics NAV sem er einn 
vinsælasti viðskiptahugbúnaður heims.

Starfsmenn Wise á Íslandi eru nú 80 á 
skrifstofum félagsins í Reykjavík og á 
Akureyri. 

Við bjóðum:
•  Góðan starfsanda og liðsheild
•  Frábæra starfsaðstöðu og 

samkeppnishæf laun
•  Fjölbreytt og kre�andi verkefni
•  Símenntun í starfi

Ráðgjafar
Dynamics NAV viðskiptahugbúnaður

Atvinna
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Hæfniskröfur
•   Rík þjónustulund 
•   Góð samskiptahæfni 
•   Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

Hæfniskröfur
•   Góð samskiptahæfni 
•   Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
•   Vilji til að ná árangri 

Þjónustufulltrúi Sölufulltrúi í úthringiver

Viltu ganga til liðs við okkur?
Óskum eftir að ráða hæfileikaríka þjónustufulltrúa og sölufólki

Við leitum að þjónustuliprum starfskrafti í fullt starf og sumarstarf í Kortadeild N1. 
Starfsmenn okkar eru á breiðu aldursbili og við hvetjum því jafnt yngri sem eldri til 
að sækja um. Lágmarksaldur er þó 20 ára.

Vinnutími er frá 9-17 og vinnuaðstaða eins og hún gerist best en starfið er fjölbreytt 
og felst í að þjónusta viðskiptavini N1 ásamt því að sjá um útgáfu N1 korta.

Við leitum að áhugasömu og jákvæðu sölufólki til að sinna verkefnum í 
úthringiveri innan Kortadeildar N1.

Í starfinu felst sala og þjónusta við viðskiptavini sem nýta sér N1 kortið.  
Vinnutími er samkvæmt samkomulagi og er vinnuaðstaðan eins og hún gerist 
best. Bæði er um að ræða fullt starf og hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum  og eiga auðvelt með að vinna í hópi.

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Þjónustuver, fyrir 5. apríl.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Geta unnið undir álagi
•   Stundvísi

•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Stundvísi
•   Reynsla af sölustörfum kostur

HAGFRÆÐINGUR
sem vill láta til sín taka á skrifstofu ferðamála 

560.000.000.000
gjaldeyristekjur af erlendum

ferðamönnum 2016

540.000.000
km sem erlendir ferðamenn

óku á Íslandi 2016

          2.300.000
áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna 2017

46.000
ferðamenn eru núna á Íslandi

7,3
 meðalfjöldi gistinátta ferðamanna

1
af hverjum 10 bílum

á Íslandi er bílaleigubíll

Ferðaþjónustan hefur á örfáum árum vaxið í það að vera sú 

atvinnugrein sem skapar þjóðinni mestar gjaldeyristekjur. 

Hröðum vexti fylgja ótal áskoranir og nú vantar okkur öflugan 

hagfræðing á nýja skrifstofu ferðamála í ráðuneytinu.

Ferðaþjónustan tengist beint eða óbeint nánast öllum atvinnugreinum. Hagfræðingurinn sem 

við leitum að fær einstakt tækifæri til að taka þátt í stefnumótun, vinna að upplýsingaöflun, 

tölfræðigreiningum og áætlanagerð varðandi þennan hástökkvara íslensks atvinnulífs.

Markmiðið er að hámarka þjóðhagslegan ábata og tryggja um leið að atvinnugreinin og 

íslenskt samfélag geti vaxið og blómstrað hlið við hlið. Ert þú til í að slást í hópinn!

Upplýsingar um starfið veitir Sigrún Brynja Einarsdóttir, skrifstofustjóri 

á skrifstofu ferðamála sigrun.brynja.einarsdottir@anr.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið postur@anr.is. 

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl.

Allar nánari upplýsingar

um starfið og menntunar-

og hæfniskröfur er að

finna á starfatorg.is



Landhelgisgæsla Íslands

Gæðastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands er 
löggæslustofnun sem hefur það 
hlutverk að sinna löggæslu og 
eftirliti sem og leit og björgun á 
hafsvæðinu umhverfis Ísland. 
Þá fer Landhelgisgæslan einnig 
með daglega framkvæmd 
öryggis- og varnarmála 
samanber varnarmálalög. 
 
Umsækjendur eru beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent, www.capacent.is 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4780 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi. 
Góð þekking og víðtæk reynsla á sviði gæðastjórnunar er 
skilyrði. 
Góð þekking og reynsla af reglugerðum EASA og 
Samgöngustofu, er beinast að flugrekstri, þjálfun og 
viðhaldi loftfara er skilyrði.
Reynsla á sviði flugmála er æskileg.
Þekking á uppbyggingu, þróun og stjórnun gæðakerfa.
Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð almenn tölvufærni. 
Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

10. apríl 

Helstu verkefni
Umsjón með gæðakerfi í tengslum við flugrekstur 
Landhelgisgæslunnar. 
Aðstoð við gerð og þróun gæðahandbóka og verkferla. 
Yfirumsjón með framkvæmd úttekta samkvæmt verkferlum 
og reglugerðum. 
Innleiðing og þróun gæðakerfis fyrir aðrar deildir 
Landhelgisgæslunnar. 
Önnur tilfallandi verkefni sem falla undir verksvið 
gæðastjóra.

Landhelgisgæsla Íslands leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum aðila í starf gæðastjóra. Viðkomandi hefur yfirumsjón 
með gæðakerfi Landhelgisgæslunnar. Gæðastjóri þarf að hljóta samþykki Samgöngustofu vegna starfsleyfa flugdeildar. 
Byrjunartími er samkomulag. 
Viðkomandi þarf að geta staðist öryggisvottunarkröfur samkvæmt lögum nr. 52/2006 og 34/2008.

Spennandi starf

Fjármálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Jarðböðin við Mývatn voru 
opnuð sumarið 2004 og 
hafa verið í örum vexti allar 
götur síðan. Á síðasta ári fór 
gestafjöldi í fyrsta sinn yfir 
200 þúsund og er gert ráð 
fyrir auknum umsvifum á 
næstu árum. Jarðböðin hafa 
skapað sér sess sem kjölfesta í 
ferðaþjónustu í Mývatnssveit, 
enda opin alla daga allt árið 
um kring. Mývatnssveit er 
rómuð fyrir náttúrufegurð, en 
þar búa rúmlega 380 manns. 
Þar er meðal annars leikskóli, 
grunnskóli, íþróttahús, 
heilsugæsla og verslun. 
Jarðböðin munu og geta 
aðstoðað við útvegun húsnæðis 
þar sem verið er að byggja 
ný raðhús sem hugsuð eru til 
útleigu fyrir starfsmenn.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4772 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskipta-, hagfræði eða 
önnur sambærileg menntun. 
Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð.
Þekking og reynsla af uppgjöri og endurskoðun kostur.
Þekking og/eða reynsla af rekstri kostur.
Reynsla af samningagerð kostur.
Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
Jákvætt viðhorf, sveigjanleiki og góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta í máli og riti.
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Umsóknarfrestur

17. apríl 

Starfssvið
Umsjón með daglegri fjármálastjórnun.
Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga og 
fjárhagsáætlana.
Vinna við áhættumat og fjárhagslegar greiningar.
Samningagerð.
Samskipti við hagsmunaaðila.
Önnur tilfallandi verkefni.

Jarðböðin við Mývatn óska eftir að ráða fjármálastjóra. Starfið er nýtt. 



Viltu taka þátt í ævintýrinu?
WDS sér um yfir 70.000 

vörukynningar á ári í verslunum 
í Bretlandi fyrir hönd Costco. 
Þessar kynningar gera það 

að verkum að kaupendurnir 
kynnast vörunum á nýjan hátt.  
Það er frábær upplifun að fá að 
smakka, lykta og snerta vöruna 
ásamt því að fræðast um hana 

áður en hún er keypt. Þetta 
gerir upplifun kaupandans svo 
miklu meiri og skemmtilegri.

FAST
Ráðningar

Umsjón með störfunum hefur Lind
hjá Fast ráðningum,
lind@fastradningar.is og í síma 552-1606  

Umsóknarfrestur er til og 
með 9. april nk.

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir að 
sækja um störfin á heimasíðunni, 
www.fastradningar.is

Warehouse Demo Services (WDS) er fyrirtæki sem vinnur náið með Costco í Bretlandi.  Starfsmenn þess sjá um allar vörukynningar 
í verslunum Costco.  Við leitum að áhugasömum aðilum til að starfa við vörukynningar í nýrri verslun Costco á Íslandi.  

Þetta gæti verið einmitt rétta starfið fyrir þig ef þér finnst gaman að ræða við fólk um hágæða vörur og ekki skemmir fyrir ef þú 
hefur áhuga á mat.  Störfin felast í að kynna matvörur, drykkjarvörur og margskonar gæða búsáhöld.  

Þessi störf henta mjög vel fyrir aðila sem vilja starfa fyrir alþjóðlegt fyrirtæki, fá góða þjálfun og vera hluti af stórum hópi af 
eldhressum starfsmönnum þar sem gæði og góð þjónusta er lykilatriði.    

Um hlutastörf er að ræða og er bæði hægt að vinna þrjá daga í viku eða um helgar.  Hentar bæði aðilum sem leita að hlutastarfi 
með námi og einnig aðilum á öllum aldri sem vilja vinna hlutastörf.  Lágmarksaldur er 18 ára en ekkert hámark :-)

Störf við vörukynningar í verslun Costco

Kynningarmyndband um starfið:  https://vimeo.com/fizzexperience 

Hæfniskröfur:
•    Hafa gaman af því að fræða og kynna
•    Vera opinn og jákvæður persónuleiki
•    Hafa frábæra samskiptahæfni
•    Afburða þjónustuhæfni

Verkefnastjóri í ferðaþjónustu

Markmið Atlantik er að virkja eldmóð 
og keppnisanda hjá hæfu, traustu og 
áhugasömu starfsfólki. Starfsfólk Atlantik 
sýnir frumkvæði, þjónustulund og tekur 
virkan þátt í því að efla þjónustu og 
heildarhag fyrirtækisins með því að skara 
fram úr en styðja jafnframt hvert við annað 
og vinna saman.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á   
www.atlantik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	eða	reynsla	af	starfi	í	
ferðaþjónustu

•	Þekking	á	Íslandi	og	framboði	ferðaþjónustu	æskileg
•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	í	teymi
•	Skipulagshæfni
•	Geta	til	að	vinna	undir	álagi
•	Góð	almenn	tölvukunnátta,	þekking	á	Excel	er	kostur
•	Mjög	góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti,	
önnur	tungumálakunnátta	er	kostur

•	Samskiptahæfni	og	þjónustulund

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Sala,	tilboðsgerð,	úrvinnsla	og	framkvæmd	
ferða	á	Íslandi	fyrir	hvataferðahópa,	
ráðstefnur	og	viðburði	auk	ferða	fyrir	farþega	
af	skemmtiferðaskipum

•	Samskipti	við	innlenda	samstarfsaðila	og	
erlenda	viðskiptavini

•	Sölu-	og	markaðsmál
•	Þátttaka	í	vöruþróun	og	hugmyndavinnu	um	
nýjungar	í	ferðaþjónustu

•	Aðstoð	við	önnur	verkefni	á	álagstímum

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

Atlantik	leitar	að	verkefnastjóra	í	fjölbreytt,	krefjandi	og	skemmtilegt	starf	í	ferðaþjónustu.	Um	fullt	
framtíðarstarf	er	að	ræða	og	viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	yfirvinnu	þegar	á	þarf	að	halda.	
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Sölumaður

Helstu verkefni:
• Sala á vinnufatnaði, öryggisskóm og tengdum vörum
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda við viðskiptavini 

fyrirtækisins
• Innkaup í samvinnu við innkaupastjóra
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Gerð kynningar- og markaðsefnis í samráði við sölu- 

og markaðsstjóra
• Söluferðir og heimsóknir til viðskiptavina

Menntun- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Menntun með áherslu á sölu- og markaðsfræði
• Góð íslensku- og enskukunnátta, danska er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leitar að öflugum sölumanni á vinnufatnaði og rekstrarvörum.
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Söluráðgjafi á fyrirtækjasviði

Starfssvið:
• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Umsjón með samskiptum við ákveðna viðskiptavini
• Heimsóknir og kynningar hjá viðskiptavinum um 

land allt
• Öflun viðskiptasambanda og gerð tilboða
• Samskipti við birgja og umsjón með völdum 

vörumerkjum

Hæfniskröfur:
• Nám á matvælasviði eða sambærileg menntun
• Rík þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfileikar 
• Metnaður til að ná árangri
• Reynsla eða áhugi á sölu
• Góð tölvufærni 
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

Vegna aukinna verkefna óskar Fastus ehf eftir að ráða söluráðgjafa á fyrirtækjasvið. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til 
viðskiptavina sem eru m.a. stóreldhús, mötuneyti, veitingahús og hótel. Í boði er áhugavert framtíðarstarf hjá traustu 
fyrirtæki sem er vaxandi á sínum markaði. 

Fastus ehf er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði, og í rekstri 
tengdum matvælum og iðnaði, fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. Hjá Fastus starfar fjölbreyttur og 
fjölhæfur hópur sérfræðinga sem leitast við að finna viðeigandi lausnir fyrir sérhvern viðskiptavin félagsins. 

Nánari upplýsingar á www.fastus.is
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Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Helstu verkefni skrifstofustjóra
• Stýrir daglegum rekstri skrifstofu sviðsstjóra og tekur 

þátt í stjórnun sviðsins
• Tekur þátt í undirbúningi funda velferðarráðs og situr 

fundi ráðsins 
• Er samhæfingaraðili og hefur yfirsýn yfir stjórnsýslu 

sviðsins 
• Styður við eftirlits- og þjónustuhlutverk velferðarsviðs
• Hefur yfirumsjón með rannsóknum og 

tölfræðiúrvinnslu, gerð starfsáætlunar og ársskýrslu
• Hefur yfirumsjón með upplýsinga- og kynningarmálum 

sviðsins í samráði við upplýsingadeild ráðhúss 
• Sinnir sérverkefnum í umboði sviðsstjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

meistarapróf nauðsynlegt 
• Þekking, reynsla og áhugi á opinberri 

stjórnsýslu
• Reynsla af verkefnastjórnun og 

upplýsingamiðlun 
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og 

textagerð
• Afar góð færni í notkun á algengum 

hugbúnaði sem tengist starfinu
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, metnaður og sjálfstæð 

vinnubrögð 

Upplýsingar veita:

Katrín Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Regína Ásvaldsdóttir 
regina.asvaldsdottir@reykjavik.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði  
ef staðan losnar á ný.

Laun taka mið af ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.

Við leitum að skrifstofustjóra og staðgengli sviðsstjóra með mjög góða skipulags- og greiningarhæfni og brennandi áhuga á 
stjórnsýslu. Þarf að vera eldsnöggur að skrifa góðan texta og tileinka sér nýjustu tækni á sviði samskipta og upplýsingamiðlunar. 

Skrifstofustjóri stýrir skrifstofu sviðstjóra, sem skiptist í deild gæða og rannsókna og stjórnsýsludeild. Á skrifstofunni fer fram 
undirbúningur og úrvinnsla funda velferðarráðs, gæðaeftirlit, söfnun og samhæfing tölulegra upplýsinga, rannsóknir, úttektir og 
ýmis greiningarvinna auk upplýsingamiðlunar. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við 
fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við 
lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. 
Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á fimm þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur.
Á velferðarsviði starfa um 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. 
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins um 26 milljarðar á árinu 2017. 
Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Nánari upplýsingar um starfsemi velferðarsviðs má sjá á vef sviðsins; www.velferdarsvid.is

Við ráðningar í störf hjá Reykjavíkurborg er tekið mið af mannréttindastefnu borgarinnar. 
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Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.   

Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.

Umsóknir óskast sendar fyrir 31. mars á netfangið: 
elisabet@epal.is

Starfsmaður 
á lager og 
í útkeyrslu

Starfs svið:
Umsjón með lager og verk stæði.
Móttaka, talning og frágangur á vörum.
Saman tekt pantana og eftir fylgni.
Umsjón með viðgerðum.
Önnur tilfallandi störf.

Mennt unar- og hæfn is kröfur:
Reynsla af lager störfum og birgða haldi er kostur.
Kunn átta/áhugi á minni háttar viðgerðum er kostur.
Frum kvæði og skipu lags hæfni.
Jákvæðni og sveigj an leiki.
Góð þjónustulund
Stundvísi og almenn hreysti
Æskilegur aldur 30-60 ára

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga og einstaka laugardaga frá 11.30-16.15. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 3. apríl.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR FORD
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík
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Skjalastjóri

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir laust 
til umsóknar starf skjalastjóra.

Skjalastjóri ber ábyrgð á uppbyggingu skjalastjórn- 
unar hjá embættinu. Leitað er að einstaklingi með 
þekkingu og góða reynslu af skjalastjórnun til að 
hafa umsjón með skjalavistunarmálum embættisins. 
Stærsta verkefnið framundan er skráning, frágangur 
og skil á skjalasöfnum embætta sýslumanna í Reykja- 
vík og Kópavogi. 

Helstu verkefni
• Frágangur og skil á skjalasafni embætta sýslu- 

manna í Reykjavík og Kópavogi
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjala- 

stjórn fyrir embættið
• Gerð skjalavistunar- og grisjunaráætlunar ásamt
   eftirfylgni
• Innleiðing á rafrænu skjalastjórnunarkerfi 
• Skipulag og umsjón með skjalasafni embættisins
• Fræðsla fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni 

með skjalaskráningu 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði eða 

sambærileg menntun á sviði skjalastjórnunar
• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg
• Þekking og reynsla af skjalavistunarkerfum 
• Mjög góð almenn tölvufærni
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt 
 viðmót
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þuríður  
Árnadóttir, sviðsstjóri fjármála- og þjónustusviðs  
(thuridur@syslumenn.is) og Vigdís Edda Jónsdóttir, 
mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is). 

Starfshlutfall er 100%. Um launakjör fer eftir  
kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og við-
komandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017

Sótt er um starfið rafrænt á syslumenn.is/storf
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. Við ráðningu er 
tekið mið af jafnréttisstefnu embættisins.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

s. 458 2000
www.syslumenn.is

Járnprýði ehf vantar fjölhæfan og duglegan 

járnsmið/blikksmið eða mann með 

sambærilega reynslu. Viðkomandi þarf að 

vera íslenskumælandi.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem sinnir �ölbreyttum verkefnum með 

sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá 
á netfangið ingi@jarnprydi.is

Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

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

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

R A F V I R K I  V I Ð  R A F T Æ K N I D E I L D  
Á  F L U G L E I Ð S Ö G U S V I Ð I 

Helstu verkefni eru vinna við brautarlýsingu og aðflugs- 
og flugleiðsögukerfi. Almenn raflagnavinna og viðhald 
hússtjórnarkerfa. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf 
í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi. Starfið 
krefst talsverðra ferðalaga innanlands.

Hæfniskröfur:

• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynsla af rekstri og viðhaldi smá-,  
 lág-, og háspennukerfa
• Kunnátta í iðntölvustýringum er æskileg
• Þekking á flugmálum er kostur

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun 
ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði 
flugverndar. Upplýsingar um starfið veitir  
Árni Páll Hafsteinsson deildarstjóri í netfanginu  
arni.hafsteinsson@isavia.is.

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

Helstu verkefni eru afgreiðsla og útgáfa aðgangs–
heimilda, símsvörun, móttaka gesta, samskipti við 
lögreglu vegna bakgrunnsskoðana, skjalavarsla  
og önnur tilfallandi störf. 

Hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
• Gott viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Rík þjónustulund
• Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð
• Færni í miðlun upplýsinga

Um er að ræða 100% starfshlutfall fram í september 
og eftir þann tíma 50% framtíðarstarf. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf strax. Upplýsingar um starfið 
veitir Hafdís Viggósdóttir, verkefnastjóri í netfanginu 
hafdis.viggosdottir@isavia.is.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls 
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
3 .  M A R S 2 0 1 7

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa fengist við verkfræðistörf  
hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim tíma unnið að uppbyggingu á  
Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.
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Íþróttafulltrúi Aftureldingar
Ungmennafélagið Afturelding auglýsir starf íþróttafulltrúa 
laust til umsóknar. Við erum að leita að jákvæðum og 
hæfileikaríkum einstaklingi með góða samskiptahæfni til 
að bætast í hóp okkar á skrifstofu félagsins. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
- Gerð æfingatöflu félagsins
- Ráðning þjálfara í samráði við deildir félagsins
- Ritstjórn heimasíðu félagsins
- Samskipti við deildir félagsins
- Samskipti við foreldra og iðkendur
- Samskipti við sérsambönd
- Samskipti við skólayfirvöld í Mosfellsbæ
- Umsjón með æfingagjöldum
- Umsjón með þróun iðkendafjölda
 
Hæfniskröfur:
- Háskólagráða sem nýtist í starfi
- Frumkvæði og sjálfstæði
- Góð tölvufærni
- Þekking á starfi íþróttafélaga
- Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 7. apríl 2017. 

Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent á umfa@afturelding.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Júlíus Karlsson, 
framkvæmdastjóri Aftureldingar, í síma 616-0098.

Rafeindavirki
Við leitum að rafeindavirkja með brennandi áhuga á þráðlausum fjarskiptum og 
ferðamennsku. Starfsmaðurinn mun sinna uppsetningum og rekstri ásamt því 
að koma að hönnun þráðlauss fjarskiptabúnaðar. Starfssvæðið er um allt land.

Starfssvið:
  –    Sveinspróf í rafeindavirkjun er skilyrði
  –    Brennandi áhugi á þráðlausum fjarskiptum og fjarskiptabúnaði
  –    Þekking á nethögun og netkerfum er kostur 
         (Grunnþekking á OSI Modeli og TCP/IP samskiptum)
  –    Áhugi og vilji til að ferðast um landið
  –    Skipulagshæfileikar, frumkvæði og hæfni til að starfa í hópi

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl nk. 
Nánari upplýsingar á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 3. apríl næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Raðgjafi varahluta og þjónustu Mazda 4x18 atvinnuaugl 20170323_END.indd   1 23/03/2017   11:50



Staða nýdoktors í sjávarlíffræði
Laust er til umsóknar þriggja ára staða nýdoktors í rannsóknir 
á lífríki og búsvæði á Reykjaneshrygg á Hafrannsóknastofnun.  
Markmið verkefnisins er að 1) kortleggja útbreiðslu tegunda og 
lýsa botndýra samfélögum og einstaka búsvæðum á Reykjane-
shrygg, 2) kanna tengsl fiska við mismundandi búsvæðagerðir 
og 3) meta áhrif veiða á viðkvæm búsvæði og tegundir.  

Hæfniskröfur 
Umsækjandi þarf að hafa lokið doktorsprófi í sjávarlíffræði eða 
sambærilegu námi, góðan bakgrunn í úrvinnslu gagna sem og 
hafi reynslu við skrif tímaritsgreina og kynningu niðurstaðna á 
viðeigandi vettvangi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí n.k.  
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu sem og þrjá meðmælendur skulu sendar á póstfangið 
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, 
Skúlagötu 4. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Stefán Áki Ragnarsson 
(stefan.ragnarsson@hafogvatn.is).  

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta  
rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess 
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs 
og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar 
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og 
hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur 
starfsmanna sem leggur metnað sinn í 
að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.

• Í boði eru allar vaktir – þar af 50% næturvaktir.
• Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir
framkvæmd astjóri hjúkrunar í síma 864-4184

Kópavogsbraut 1C • 200 Kópavogur • Sími 560 4100 • Fax 560 4175

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR
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Starfsmaður óskast til starfa hjá 
þjónustumiðstöð Seltjarnarnesbæjar

Umhverfissvið/Þjónustumiðstöð óskar eftir starfsmanni í 
verkamannastörf hjá þjónustumiðstöð Seltjarnarnesbæ-
jar. Á vegum þjónustumiðstöðvar fer fram fjölþætt starf-
semi, s.s. þjónusta við veitur bæjarins, viðhalda gatna og 
umhverfis, viðhald fasteigna, ásamt almennri þjónustu 
við bæjarbúa. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verkefni 
• Helstu verkefnin eru aðstoð/vinna við viðhald
 veitukerfi bæjarins, lekaviðgerðir og ýmis aðstoð  
 við jarðvinnuframkvæmdir. 
• Einnig er um að ræða önnur tilfallandi fjölbreytt 
 verkefni á vegum þjónustumiðstöðvar.

Hæfniskröfur:
• Stundvísi og reglusemi
• Þjónustulund.
• Bílpróf.
• Kostur væri ef umsækendur hefðu minna vélapróf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Kristinn H Guðbjartsson, aðstoðarmaður sviðsstjóra 
umhverfissviðs sími 5959-183, 822-9115   
kristinn.gudbjartsson@seltjarnarnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum starfmannafélags 
Reykjavíkur. 

Umsókn skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar  
-undir http://www.seltjarnarnes.is-Störf í boði

Viltu vinna með okkur?
Hrafnista Garðabæ Ísafold auglýsir eftir sjúkraliðum sem verkstjórum ákveðinna eininga. 
Verkstjóri starfar eftir starfslýsingu F samkvæmt samningi SLFÍ og SFV. Verkstjórar hafa tileinkað sér 
þekkingu í öldrunarhjúkrun og sinna m.a. verkstjórn ákveðinna eininga, stýra verkefnum annarra 
sjúkraliða og starfsmanna. Á Ísafold búa 60 íbúar á sex heimiliseiningum og er unnið með fagmennsku á 
heimilislega nálgun umönnunar og hjúkrunar.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Faglegur metnaður

HRAFNISTA  GARÐABÆ 

• Sveigjanleiki
• Góð tölvukunnátta 

• Starfsleyfi Embættis landlæknis

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá Fast Ráðningum í síma 552-1606 og 
tölvupósti, lind@fastradningar.is. Ekki hika við að hafa samband fyrir nánari 
upplýsingar. Einnig er hægt að sækja um störfin á www.fastradningar.is. 
Hlökkum til að heyra frá þér. Umsóknarfrestur er til 7. apríl.

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

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

Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar óskast í sumarafleysingar.

Velferðarsvið

Leitað er að jákvæðu og drífandi fólki  til starfa við samþætta heimaþjónustu inn á heimili fatlaðs fólks að Sléttuve-
gi 3, 7 og 9 í Reykjavík. Við leggjum áherslu á samfellda, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu sem stuðlar 
að auknu sjálfstæði og virkri samfélagsþátttöku. 

Afleysingin er frá lok maí til lok ágúst, eða eftir nánara samkomulagi. Vaktavinna, dag- og kvöldvaktir og almennt er 
unnið aðra hverja helgi. Starfshlutfall er samkomulagsatriði. 
Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.

Helstu verkefni og ábyrgð

•	Einstaklingsmiðuð	aðstoð	við	athafnir	daglegs	lífs	inn	á	
heimili	fatlaðs	fólks.	

•	Umönnun	og	hjúkrun	samkvæmt	einstaklingsáætlun
•	Teymisvinna.

Hæfniskröfur

•	Sjúkraliðamenntun	eða	sjúkraliðanemar	búnir	með	þrjá	
hjúkrunaráfanga.

•	Starfsreynsla	af	umönnunarstörfum	æskileg.
•	Frumkvæði,	sveigjanleiki	og	lipurð	í	mannlegum	samskip-
tum.

•	Stundvísi.
•	Góð	íslensku	kunnátta	skilyrði.

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	Sjúkraliðafélags	Íslands.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Bára	Denný	Ívarsdóttir	Forstöðumaður	í	síma	665	5873,	bara.denny.ivarsdottir@reykja-
vik.is	eða	Hanna	María	Karlsdóttir	Teymisstjóri	hjúkrunar	í	síma	664	7864,	hanna.maria.karlsdottir@reykjavik.is	

Umsækjendur	eru	vinsamlega	beðnir	að	sækja	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is/storf	

Umsóknarfrestur er til 4. apríl n.k.

Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð -  staðarhald- 
ara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra aukaverka eftir samkomulagi. 

Fastur vinnutími er mánudaga - miðvikudaga og föstudaga,  
frá kl. 8-12.

Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílgeymslu. 
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða  lóðar, 
bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera sérstaklega þrifsækinn, laghentur,   
útsjónarsamur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.  
Möguleiki er að fá íbúð leigða í húsinu.

Skriflegar umsóknir berist: Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30,  
108 Reykjavík eða starfsumsokn@eignaumsjon.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2017.



Sundkennara vantar á Vopnafjörð    
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir sundkennara í  

apríl-maí 2017 og/eða næsta haust.  
Kennt er á námskeiði og stendur sundkennslan  

yfir í mánaðartíma eða eftir samkomulagi.  
Húsnæði í boði og laun samkvæmt samkomulagi. 

Upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8614256  
og adalbjorn@vopnaskoli.is

Bifvélavirki óskast til starfa.
Okkur vantar bifvélavirkja til að vinna almennar viðgerðir.  

 Við erum að mestu sérhæfðir í viðgerðum á vélum.

Upplýsingar og umsóknir sendist á kistufell@kistufell.com

Umsóknarfrestur
4. apríl  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Starfsmaður í mötuneyti
EFLA leggur mikinn metnað í mötuneyti starfsmanna sinna og við erum að leita að áhugasömum 
starfsmanni í hlutastarf í mötuneyti fyrirtækisins að Höfðabakka 9, Reykjavík. Sá einstaklingur 
sem við leitum að þarf að hafa mikla og óbilandi þjónustulund. Hann þarf að vera skipulagður 
í verkum sínum, sýna af sér sjálfstæði og frumkvæði í starfi og vera stundvís og reglusamur.  
Ástríða í matargerð er afar góður kostur í þessu starfi. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

Áhugasamir á öllum aldri eru hvattir til að sækja um. Umsókn með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-
starf, fyrir  4.apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.   

Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.
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Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Starfsmaður í mötuneyti
Við leitum að stundvísum, samviskusömum og þjónustulun-
duðum starfsmanni í 100% starf í mötuneyti okkar. Unnið er alla 
virka daga, aðra vikuna frá kl. 8 – 16 og hina frá kl. 12 - 20. Á 
föstudögum er unnið frá kl. 7 – 14. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og um framtíðar-
starf er að ræða.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eflingar og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings milli Eflingar og 
Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 9. apríl 2017

Nánari upplýsingar gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 585 2143 gudbjorg@reykjalundur.is

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lausar stöður nú þegar við Varmárskóla

Grunnskólakennari 
Umsjónarkennari í 4.bekk óskast vegna forfalla. 

Annað starfsfólk
Stuðningsfulltrúa og frístundaleiðbeinendur (möguleiki á 
100% stöðu)
Skólaliða í 100% starf (hluti af starfinu er í frístund)
Aðstoðarmatráð í mötuneyti nemenda í 60-70% stöðu 

Lausar stöður næsta skólaár 2017-2018

Kennarar óskast á unglingstig,miðstig og yngsta stig. 
M.a. er óskað eftir kennurum með sérhæfingu í  íslensku, 
stærðfræði, náttúrufræði, tónmennt og dans.

Forstöðumaður frístundasels – tómstundafræðingur óskast
Stöður stuðningsfulltrúa og frístundaleiðbeinenda

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Varmárskóla   
varmarskoli.is

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur 
Elfarsdóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 
3297.Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thoranna(hjá)varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 06. apríl 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. 

Verkstæðismaður 
Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja 
til starfa á verkstæði , til að sinna viðgerðum og viðhaldi  

á verkstæði okkar í Garðabæ.  
Í boði er vinna á vel búnu verkstæði.   

Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar veitir Robert Andersen á staðnum 
eða í síma. 8919669 - robert@loftorka.com 

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10, 210 Garðabæ. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Fyrirtæki í �skvinnslu og fersk�skút�utningi óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa.
Um fullt starf er að ræða.

Verkstjóri
Starfssvið

· Umsjón og ábyrgð á daglegum störfum
  s.s. innvigtun á �ski, á framleiðslu,  móttöku
  pantana, útskipun á �ski, gæðaeftirlit og
  daglegum störfum.

Hæfniskröfur
· Þekking og reynsla af �skvinnslu og sjávarútvegi
  og stjórnunarstörfum
· Íslensku og enskukunnátta
· Góð almenn tölvukunnátta
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu.  

Við erum aðilar að rammasamningi Ríkiskaupa og rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.

Starfssvið
 ● Daglegur rekstur söludeildar.

 ● Yfirumsjón með auglýsingamálum 
og kynningarstarfssemi.

 ● Vöruþróun.

 ● Samningagerð.

 ● Verðlagning.

 ● Stefnumótun og áætlanagerð.

 ● Ritstjórn og utanumhald um 
heimasíðu og fésbókarsíðu.

Hæfniskröfur
 ● Menntun sem nýtist í starfi.

 ● Þekking og reynsla af sölu- og 
markaðsmálum. 

 ● Framúrskarandi hæfileikar í 
mannlegum samskiptum og 
sölumennsku.

 ● Góð færni á samfélagsmiðlum.

 ● Góð íslenskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 7. apríl 2017. Umsókn, ásamt ferilskrá skal send á kristthor@isafold.is. 
Nánari upplýsingar veitir Kristþór Gunnarsson framkvæmdastjóri í síma 894 1399.  

Sölu- og markaðsstjóriSölu- og markaðsstjóri
Ísafoldarprentsmiðja leitar að öflugum
sölu- og markaðsstjóra til starfa.

Sölu- og markaðsstjóri stýrir söludeild 
fyrirtækisins, heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra og situr í framkvæmdaráði.



 LANDSPÍTALI ... FRAMTÍÐIN ER NÚNA!
LANDSPÍTALI AUGLÝSIR LAUSAR TIL UMSÓKNAR  EFTIRFARANDI STÖÐUR;
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR – AUGNSKURÐSTOFUR VIÐ EIRÍKSGÖTU
Við leitum eftir jákvæðum, duglegum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi sem er tilbúinn að leggja okkur lið, með sjúklinginn í 
öndvegi. 

Á augnskurðstofum starfa 6 hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og árlega eru gerðar um 2400 aðgerðir. Helstu aðgerðir eru vegna 
skýs á auga og vegna gláku. Um er að ræða dagvinnu og möguleiki er á bakvöktum eftir að einstaklingshæfðri þjálfun er lokið. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR - BRÁÐADEILD 
Á bráðadeild koma allir sjúklingahópar Landspítala og er því starfið fjölbreytt og engir dagar eins. Tækifæri eru til að öðlast víð-
tæka þekkingu, færni og miklir möguleikar til framþróunar í hjúkrun. 

Starfið felur í sér mikla teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Sérstaklega góður starfsandi ríkir á deildinni. 
Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR - BRÁÐALYFLÆKNINGADEILD
Spennandi breytingar eru framundan á starfsemi bráðalyflækningadeildar A2 og viljum við því fjölga í öflugum hópi reyndra 
hjúkrunarfræðinga. Breyta á deildinni í 21 rúma greiningardeild þar sem fram fer þverfaglegt mat og meðferð fyrir sjúklinga 
með langvinn og bráð lyflæknisfræðileg vandamál. Legutími er áætlaður 48-72 klst. Áhersla verður lögð á að greina vandamál 
og hefja meðferð sem fyrst. 

Unnið verður í þverfaglegum teymum þar sem markmiðið er að auka skilvirkni og flæði og bæta gæði þjónustunnar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR - HJARTAGÁTT OG HJARTADEILD 
Spennandi nýjung á hjartagátt og hjartadeild fyrir áhugasama hjúkrunarfræðinga og mikil tækifæri á sérhæfingu í hjúkrun 
hjartasjúklinga. 

Á deildunum starfar stór hópur metnaðarfullra hjúkrunarfræðinga og er starfsandinn einstaklega góður. Val er um að starfa 
á báðum deildum samhliða eða í völdum tilvikum á öðrum staðnum eingöngu. Miklir möguleikar eru á þróun í starfi. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR - HÁLS-, NEF- OG EYRNALÆKNINGAR
Fullt starf sérfræðilæknis við háls- nef- og eyrnadeild á skurðlækningasviði Landspítala er laust til umsóknar. 

Leitað er eftir jákvæðum og metnaðarfullum sérfræðilækni, með viðbótarþekkingu í eyrnaskurðlækningum, til að annast sérhæfða 
meðferð og eftirfylgd við sjúklinga okkar. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR - KRABBAMEINSLÆKNINGAR 
Laust er til umsóknar fullt starf sérfræðilæknis í krabbameinslækningum á geislameðferðardeild krabbameina. 

Starfið felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum spítalans. Áhersla er lögð á góða þjónustu 
og Stöðugar umbætur í þágu sjúklinga.

TALMEINAFRÆINGAR - TALMEINAÞJÓNUSTA
Við viljum ráða 2 talmeinafræðinga við talmeinaþjónustu LSH. Þar fer fram fjölbreytt starfsemi við greiningu, ráðgjöf og 
meðferð vegna tal- og raddmeina, málstols og kyngingartregðu einstaklinga á öllum aldri. Möguleiki er á sérhæfingu innan 
fagsins, t.d. í tengslum við Barnaspítalann og BUGL.

Tækifæri eru til að öðlast víðtæka þekkingu, færni og miklir möguleikar til framþróunar í faginu. Starfið felur í sér mikla teymis-
vinnu þar sem unnið er náið með öðrum starfsstéttum. Nýir starfsmenn fá einstaklingsmiðaða aðlögun.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI 
DEILDARLÆKNIR/ HEIMILISLÆKNIR VIÐ KRABBAMEINSLÆKNINGAR / NÁMSSTÖÐUR LYFJAFRÆÐINGA Í 
KLÍNÍSKRI LYFJAFRÆÐI / LAGERSTARF Á BIRGÐASTÖÐ

Kíktu á starfasíðu Landspítala www.landspitali.is/mannaudur og á Facebook www.facebook.com/storfalandspitala

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra 
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. 
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa hálfan 

daginn. Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, símsvörun, 
skjalavinnslu og almennum ritarastörfum.  Viðkomandi þarf 

að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, 
vera stundvís og geta hafið störf sem fyrst.  Söluhæfileikar 
er kostur. Áhugasamir sendið inn svar á box@frett.is merkt 

Ritari-2503

Verkefnastjóri búsetu óskast til starfa 
hjá Félagsþjónustu Norðurþings

Félagsþjónusta Norðurþings auglýsir lausa stöðu 
verkefnastjóra búsetu í  málefnum fatlaðra.

 

Verkefnastjóri  búsetu  ber faglega ábyrgð á og hefur um 
sjón með framkvæmd þjónustu við fullorðna einstaklinga með 
fötlun á þjónustuvæði Norðurþings. Hann stýrir daglegum stör-
fum annarra starfsmanna, sem vinna í málaflokknum.
 
Helstu verkefni eru:
• Að stýra faglegu starfi innan málaflokksins
• Utanumhald um það starfsfólk sem heyrir undir málaflokkinn, 

s.s. starfsskipulag og stjórnun, starf teyma og fundarhöld.
• Ábyrgð á að umsóknir / erindi er falla undir málaflokkinn fái 

afgreiðslu samkvæmt þeim reglum sem um þær gilda.
• Ábyrgð á upplýsingaflæði, ráðgjöf og handleiðslu við 

forstöðumenn um þætti er falla undir málaflokkinn
• Ábyrgð á þróunarstarfi, verkefnastjórnun og framkvæmd 

áætlana innan málaflokksins
 
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda
• Þekking, áhugi  og reynsla af starfi með fötluðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvuþekking 
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið  störf sem fyrst.
 
Starfið hæfir jafnt körlum sem konum.  
Karlar eru sérstaklega hvattir til að sækja um starfið,  
nú þegar er mjög hátt hlutfall kvenna sem starfa í  
málaflokknum hjá Félagsþjónustu Norðurþings.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og 
Launanefndar sveitarfélaga.
 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skriflega til Félagsþjónustu Norðurþings, 
c/o Dögg Káradóttir félagsmálastjóri,  
Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík eða á netfangið  
doggkara@nordurthing.is  fyrir 8. apríl nk

Vottunarstofan Tún auglýsir eftir úttektarmanni í hlutastarf. 
Um er að ræða úttektir í landbúnaði, sjávarútvegi og  
fyrirtækjum sem framleiða matvæli og náttúruvörur 
samkvæmt alþjóðlegum vottunarreglum um lífrænar og 
sjálfbærar aðferðir.   

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun eða sambærileg menntun
- Þekking á stöðlum á sviði úttekta, umhverfis- og 

gæðastjórnunar (einkum ISO 9001, 14001, 19011) 
- Reynsla af úttektarstörfum á sviði landbúnaðar, 

sjávarútvegs, matvæla- og/eða náttúruvöruframleiðslu 
- Gott vald á íslensku og ensku (talmáli og ritmáli) og á 

algengum tölvuforritum 
- Nákvæmni, góðir samskiptahæfileikar, tímastjórnun, 

sjálfstæði  

Áhugasamir skulu senda (1) upplýsingar um nafn, netfang, 
símanúmer og núverandi störf, ásamt (2) stuttri greinargerð 
um hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur, (3) ferilskrá og 
(4) nöfnum umsagnaraðila (sem ekki er leitað til nema að 
höfðu samráði) á netfangið tun@tun.is eigi síðar en 31. mars 
n.k. 

Úttektarmaður
landbúnaður – sjávarútvegur

Vottunarstofan Tún / sími: 511 1330 / tun@tun.is / www.tun.is

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN
Múrbúðin óskar að ráða sölumann í verslunina að Kletthálsi 7.  
Um er að ræða fjölbreytt starf sem fellst í sölu á byggingavörum.
 

•  Leitað er að einstaklingum 25 ára eða eldri 

•  Samviskusemi, þjónustulund og metnaður  

•  Reynsla af sölustörfum æskileg 

Góð laun í boði fyrir rétta einstaklinga.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar á netfangið:  
sala@murbudin.is   -  Öllum umsóknum verður svarað.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir arkitekt til starfa hjá embætti skipulagsfulltrúa.  Við leitum að 
öflugum verkefnisstjóra til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum, hafa eftirlit með aðkeyptum ráðgjöfum, hönnuðum og 
verktökum, og bera ábyrgð á að skipulagsáætlanir sem lagðar eru fram til afgreiðslu séu í samræmi við lög. Viðkomandi 
þarf að búa yfir góðri samskiptahæfni, teymishugsun, sýna frumkvæði, frumleika og nákvæmni og geta starfað sjálfstætt 
og sýnt metnað í starfi.  Um er að ræða spennandi starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í 
skipulagsgerð að leiðarljósi.    

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í		arkitektúr	á	meistarastigi.	
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	reynsla	af	teymisstarfi.
•	 Hæfni	til	framsetningar	og	greiningar	á	flóknum	gögnum	og	miðlun	upplýsinga	í	ræðu	og	riti.
•	 Hafa	þekkingu	á	þeirri	lagaumgjörð	sem	skipulagsfulltrúi	starfar	eftir.
•	 Skipulagsfærni,	nákvæmni	og	hæfileiki	til	að	vinna	sjálfstætt.	
•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	þekking	á	hönnunar-,	umbrots-,	og	teikniforritum.
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.
•	 Skipulagshæfni,	nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	kostnaðarvitund.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík óskar eftir að ráða arkitekt 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkstjórn	og	yfirferð	skipulagsverkefna	hjá	embætti	skipulagsfulltrúa	sem	þarfnast	lögbundinnar	skipulagsmeðferðar.
•	 Þátttaka	og/eða	umsjón	verkefnateyma	á	vegum	skipulagsfulltrúa	og/eða	umhverfis-	og	skipulagssviðs.	
•	 Mat	 og	 gerð	 umsagna	 vegna	 fyrirspurna,	 umsókna,	 framkvæmdaleyfa	 og	 annarra	 erinda	 er	 varða	 skipulagsmál	 og	

byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 
•	 Samskipti	 og	samráð	 við	 íbúa,	 hagsmunaaðila,	 ráðgjafa	og	stofnanir,	nefndir	og	 ráð,	 skrifstofur	 og	deildir	 innan	og	utan	

borgarkerfis um skipulagsmál og veita ráðgjöf til sömu aðila um framgang og málsmeðferð einstakra skipulagsmála.
•	 Önnur	verkefni	á	vegum	embættis	skipulagsfulltrúa.

Samstarfsaðilar	eru	samstarfsmenn	á	sviðinu,	fagaðilar,	fagráð	og	kjörnir	fulltrúar,	önnur	svið	og	stofnanir	Reykjavíkurborgar,	
starfsmenn	ríkisstofnana	,viðskiptavinir	og	önnur	sveitarfélög.	Samskipti	við	verktaka,	hönnuði	og	umsækjendur	
byggingarleyfa.
Skipulagsfulltrúi	starfar	á	grundvelli	skipulagslaga,	skipulagsreglugerðar	og	samþykkt	um	embættisafgreiðslur	
skipulagsfulltrúa	svo	og	öðrum	lögum,	reglugerðum	og	samþykktum	er	varða	skipulagsmál.	Hann	veitir	borgarbúum,	
borgarfulltrúum,	ráðgjöfum,	hönnuðum	og	verktökum	upplýsingar	og	ráðgjöf	um	skipulagsmál.		Skipulagsfulltrúi	fer	með	
málsmeðferð skipulagsmála og starfar í umboði borgarstjórnar. Næsti yfirmaður starfsmanns er skipulagsfulltrúi. 

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar veitir Björn Axelsson skipulagsfulltrúi í síma 411-1111 
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is.	Sótt	er	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is undir „Laus störf” 
og „Skipulagsfulltrúi óskar eftir að ráða arkitekt“.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	3.	apríl	2017.	Öllum	umsækjendum	verður	
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



SNYRTIFRÆÐINGUR
& NUDDARAR

Vegna mikilla anna leitar Blue Lagoon spa að 
metnaðarfullum snyrtifræðingi og reyndum 

faglærðum nuddara. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og meðmælendum 

til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 10. apríl.

Verkefnastjóri í  
málefnum flóttamanna

Rauði krossinn í Reykjavík óskar eftir að ráða verkefnastjóra í fullt 
starf að málefnum flóttamanna. Starfið felst einkum í umsjón með 
vinnu sjálfboðaliða sem styðja flóttafólk og innflytjendur við fyrstu 
skrefin í íslensku samfélagi. 

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla eða þekking á vinnu með flóttafólki
• Reynsla eða þekking í verkefnastjórnun
• Mikil samskiptahæfni
• Rauða kross reynsla er mikill kostur
• Tungumálakunnátta er mikill kostur

Við leitum að drífandi og duglegum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund, þolinmæði, fordómaleysi og áhuga á starfi og hugsjónum 
Rauða krossins. 

Vinsamlegast sendið umsókn á netfangið: thorir@redcross.is  
og merkið með orðinu flóttamenn í heiti póstsins. 

Umsóknarfrestur er til miðnættis 2. apríl. 

Sundlaugarvörður
Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða sundlaugarvörð.  
Um er að ræða 100% starf.  Góð sundkunnátta nauðsynleg.  
Sundlaugarvörður þarf að standast hæfnispróf starfsmanna 
sem sinna laugargæslu.
Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar mikilvægir svo 
og frumkvæði í starfi.  Laun taka mið af kjarasamningi SFR 
– stéttarfélags í almannaþjónustu við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu.  

Sjálfsbjargarheimilið er hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun 
ætluð fötluðu fólki. Starfsemin fer fram í Sjálfsbjargarhúsinu 
við Hátún 12 í Reykjavík. Starfsmenn eru um 75 talsins.
Sjálfsbjargarheimilið á því láni að fagna að hafa á að skipa 
góðum starfsmannahópi. Lagt er uppúr því að koma til móts 
við starfsmenn eins og hægt er, hvort sem það varðar öflun 
viðbótarmenntunar eða aðstæður í einkalífi svo dæmi séu 
tekin. Við höfum verið svo lánsöm að hljóta útnefninguna 
fyrirmyndarstofnun fjórum sinnum og árið 2014 var Sjálfs-
bjargarheimilið Stofnun ársins í vali SFR – stéttarfélags í 
almannaþjónustu.

Upplýsingar um starfið veitir Þórdís Richter, skrifstofustjóri á 
netfangi richter@sbh.is og í síma 550 0311.

Umsóknarfrestur er til 10. apríl nk. næstkomandi. 
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið, richter@sbh.is.

rektor  
við landbúnaðarháskóla Íslands 
Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði 
auðlinda- og umhverfisfræða, heildstæðrar landnýtingar, landslagshönnunar og skipulags. 
Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttar rannsóknir og nám sem mæta þörfum atvinnulífs,  
í samvinnu við fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. 

Stofnunin Leitar eftir einStakLingi með:

akademískt hæfi, þekkingu og reynslu á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi.

ríka leiðtoga- og samskiptahæfileika. 

reynslu af fjármálum, stjórnun og stefnumótun.

Hæfileika til að móta og miðla framtíðarsýn.

Hæfni umsækjenda um embætti rektors verður skoðuð  
í ljósi heildarmats, m.a. með tilliti til rekstrar- og  
stjórnunarreynslu, vísindastarfa og hvernig menntun  
og reynsla viðkomandi muni nýtast í starfi rektors. 

Gert er ráð fyrir að mennta- og menningarmálaráðherra 
skipi í embætti rektors til fimm ára frá og með 1. ágúst 
2017 samkvæmt tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð 
tilnefnir þrjá menn í valnefnd til að meta hæfni umsæk-
jenda skv. 1. mgr. 18. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Björn Þorsteinsson, rektor, í síma 433-5000 
og á netfanginu bjorn@lbhi.is.

Landbúnaðarháskóli Íslands stuðlar að jafnrétti  
kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um laus störf. 

Einkunnarorð Landbúnaðarháskóla Íslands eru gróska, 
virðing, viska.

um
hv

er
fis

sk
ip

ul
ag

Bú
ví

sin
di

he
st

af
ræ

ði
fr

am
ha

ld
sn

ám
st

ar
fs

- &
 

en
du

rm
en

nt
un

ná
tt

úr
u-

 &
  

um
hv

er
fis

fr
æ

ði
sk

óg
fr

æ
ði

 &
  

la
nd

gr
æ

ðs
la

Landbúnaðarháskólinn starfar í tveimur deildum: 
Starfsmenntadeild á framhaldsskólastigi í búfræði og 
garðyrkju og háskóladeild auðlinda og umhverfis  sem 
býður upp á BS, MS og PhD nám í búvísindum, náttúru- 
og umhverfisfræði, skógfræði og landgræðslu, BS nám  
í umhverfisskipulagi og MS nám í skipulagsfræði.  Skráður 
nemendafjöldi var 305 árið 2016 og starfsmenn eru 
um 85. 

Starfsstöðvar skólans eru þrjár, að Hvanneyri í Borgar-
firði, Reykjum í Ölfusi og Keldnaholti í Reykjavík.  
Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri.   

Nánari upplýsingar um skólann er að finna á  
www.lbhi.is.

Mikilvæg verkefni eru framundan hjá skólanum, meðal 
annars að endurskoða hlutverk og stefnu skólans, 
styrkja umgjörð um nám og nemendur, auka tengsl  
við atvinnulífið og efla gæðamál og rannsóknir. 

Rektor er æðsti stjórnandi Landbúnaðarháskólans, 
annast rekstur og stjórnun í umboði háskólaráðs  
og ber ábyrgð gagnvart því.

UMSóKNaRfReStUR eR tiL 25 aPRíL. 
Umsóknir berist Landbúnaðarháskóla íslands merktar:

„Umsókn um stöðu rektors við Landbúnaðarháskóla 
íslands“ 

ekki er notað staðlað umsóknareyðublað. 

Umsókn skal fylgja ítarleg greinargerð um náms-  
og starfsferil. Staðfest eintök af öllum viðeigandi  
prófskírteinum. Upplýsingar um þrjá meðmælendur.

Umsóknir og fylgigögn skal einnig senda á rafrænu 
formi eftir því sem unnt er á netfangið kristins@lbhi.is.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Langholt

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Langholti

Langholt er 9 deilda leikskóli við Sólheima 19-21 í Reykjavík, í næsta nágrenni við Laugardalinn. Leiðarljós Langholts eru gleði, 
virðing og vinátta og áhersla er lögð á traust, öryggiskennd og að efla sjálfstæði barna. Unnið að því að skapa börnum umhverfi 
þar sem þau geta svalað forvitni sinni og fróðleiksfýsn, verið virk, frumleg og skapandi. Í Langholti er markvisst unnið með fjöl-
menningu og útinám er fastur liður í starfi eldri barnanna. Í leikskólanum var unnið að þróunarverkefninu Skína smástjörnur þar 
sem  litið er á  lítil börn sem getumikla einstaklinga og að umhyggja og nám fari saman.  Lögð er áhersla á gott foreldrasamstarf 
og góður starfsandi einkennir starfið í Langholti.  

Leitað er að einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn að leiða áfram metnaðarfullt starf í Langholti. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðar-  

stefnu hans innan ramma laga, reglugerða,  
aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf  

leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  

leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2017. Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og
að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Við leitum að öflugum, metnaðarfullum og ábyrgum einstakling í starf vörumerkjastjóra. 
Starfið felst meðal annars í gerð og eftirfylgni sölu- og markaðsáætlana, samskiptum við erlenda birgja og innlenda  
söluaðila, öflun nýrra viðskiptavina, umsjón samfélagsmiðla og ýmsum tilfallandi verkefnum. 
Um er að ræða framtíðarstarf í 100% starfshlutfalli. 

Menntunar- og Hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla í vörumerkjastjórnun æskileg
•	 Mikil færni í íslensku og mjög góð enskukunnátta í tali og riti 
•	 Góð tölvukunnátta á sviði excel, word og powerpoint 
•	 Lausnamiðuð nálgun og hæfni í teymisvinnu
•	 Sjálfstæð vinnubrögð
•	 Frumkvæði

Cu2 ehf er traust og vaxandi fyrirtæki á heildsölu- og neytendamarkaði. Við leggjum áherslu á samstarf, framúrskarandi þjónustu og gæði. Okkar markmið er að vera fyrsta val neytenda

Ert þú jákvæður og drífandi einstak-
lingur sem átt auðvelt með mannleg 
samskipti í söluhvetjandi umhverfi?

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi kynningarbréf ásamt ferilsskrá  
á thora@cu2.is fyrir 8. apríl.

Fyrirspurnum verður eingöngu svarað í pósti.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Grasafræðingur

við Lystigarðinn á Akureyri
Umhverfis- og mannvirkjasvið óskar eftir að ráða samvisku-
saman og vandvirkan einstakling sem grasafræðing í 100% 
starf í Lystigarð Akureyrar. Vinnutími er sveigjanlegur.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Lystigarðurinn er rekinn af Akureyrarbæ sem grasagarður 
og skrúðgarður. Almenningsgarðurinn var opnaður form-
lega 1912 en grasagarðurinn 1957. Garðurinn er nú um 3,7 
hektarar. Hlutverk garðsins er margþætt. Fyrst og fremst er 
þó lögð áhersla á að finna með innflutningi og prófunum, 
fallegar, harðgerar, erlendar plöntur sem eftirsóknarvert væri 
að rækta hérlendis auk þess að vera almenningsgarður sem 
nýtist fólki til fróðleiks og skemmtunar. 
Garðurinn er rómaður fyrir fegurð og mikinn fjölda tegunda.

Helstu verkefni eru:
• Sérfræðiþjónusta við að efla og viðhalda íslenskum og  
 erlendum tegundum Lystigarðsins ásamt öðrum 
 sérfræðistörfum sem yfirmaður felur honum. 
• Yfirfara, safna, rækta og viðhalda plöntusafni Lystigarðsins.
• Umsjón með gagnagrunni á heimasíðu Lystigarðsins. 
• Afgreiða fyrirspurnir er varða greiningu plantna eða á öðru  
 er lýtur að grasafræði. 
• Yfirumsjón með þátttöku Lystigarðsins í alþjóðlegum  
 samstarfsverkefnum. 
• Önnur verkefni innan umhverfis- og mannvirkjasviðs. 

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Háskólagráða í líffræði eða vistfræði með áherslu á  
 grasafræði eða sambærilegt nám.
• Þekking og reynsla af greiningu plöntusafna erlendra  
 og íslenskra.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.   
 Önnur tungumálakunnátta er kostur. 
• Viðtæk tölvukunnátta. 
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði, stundvísi  
 og samviskusemi.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor  
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2017.

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar-  
og læknanemar 

Getum bætt við okkur hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar– og 
læknanemum í sumarafleysingar á Skjól hjúkrunarheimili. 
Einnig er um að ræða fastar stöður hjúkrunarfræðinga. 

Starfhlutfall og vinnutími samkomulag.

Menntun og hæfniskröfur: 
Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar skila inn námsframvindu. 
Jákvætt viðmót, frumkvæði og samskiptahæfileikar auk 
faglegs metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og 
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5600 

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum vef Skjóls, 
www.skjol.is

Umsóknir skulu auðkenndar með SumarSkjólHjúkrun2017

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is

Hjúkrunarfræðingar,  
hjúkrunar– og læknanemar 

Getum bætt við okkur hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar– og læknanemum í sumarafleysingar á Eir hjúkrunarheimili.  
Einnig er um að ræða fastar stöður hjúkrunarfræðinga. Starfhlutfall og vinnutími samkomulag.

Menntun og hæfniskröfur: 
Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar skila inn námsframvindu. Jákvætt viðmót, frumkvæði og samskiptahæfileikar auk  
faglegs metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700 

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar óskast 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir. Vaktafyrirkomulag og starfshlutfall samkomulagsatriði. 
 

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
 
Umsóknir með felilskrá má senda á  edda@eir.is     umsóknir auðkenndar með: „Hjúkrun janúar 2017“  

Starfsmaður óskast til 
afgreiðslustarfa í Árbæjapótek.

Reynsla æskileg. 

Umsækjendur hafi samband í síma 567-4200 (Kristján)
eða með tölvupósti í arbapotek@internet.is

STUTT STARFSLÝSING
	 Vinna	við	viðgerðir	á	bifreiðum

	 Greina	bilanir

	 Þjónusta	bifreiðar

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

HÆFNISKRÖFUR
	 Sveinspróf	í	bifvélavirkjun

	 Gilt	bílpróf

	 Stundvísi

	 Heiðarleg,	áreiðanleg	og	vönduð	vinnubrögð

	 Góð	þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 3. apríl næstkomandi.

Brimborg	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	bifvélavirkja	á	fólksbílaverkstæði	
Mazda,	Citroën	og	Peugeot	að	Bíldshöfða	8	í	Reykjavík

Bifvélavirki_B8 4x17 atvinnuaugl 20170323_END.indd   1 23/03/2017   11:54



Hnit verkfræðistofa óskar eftir að ráða verk- eða
tæknifræðing til að annast framkvæmdaráðgjöf,
eftirlit með verklegum framkvæmdum, verkefna-
stjórnun og áætlanagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
– Að lágmarki B.Sc. gráða í verk- eða tæknifræði
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góð samskiptafærni og jákvætt hugarfar
– Einhver starfsreynsla er æskileg, en ekki skilyrði

Umsóknir óskast sendar á kristinn@hnit.is. Farið verður
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Um er að ræða framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur er til 5. apríl.

FRAMKVÆMDARÁÐGJÖF

http://www.hnit.is

Rekstrarstjóri Framkvæmda-  
og umhverfissviðs

Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og 
umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 
100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öflugum og 
metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra framkvæmda- og 
umhverfissviðs. 

Starfssvið rekstrarstjóra
• Stjórnun verklegra framkvæmda og viðhaldsmála  
 í sveitarfélaginu.
• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum framkvæmda- og  
 umhverfissviðs í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð  
 fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins.
• Áætlanagerð og eftirlit.  Meðal annars með
 o þjónustumiðstöð (áhaldahúss) 
 o eignasjóði 
 o hitaveitu
 o fráveitu
 o vatnsveitu
 o hafnarsjóði,
 o öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi  
  framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu við  
  aðra starfsmenn sviðsins og sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og umhverfisráðs  
 og aðra fundi er falla undir verksvið framkvæmda- og umhverfiss 
 viðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og sveitarstjóra hverju sinni.
• Önnur mál á sviði framkvæmdar- og umhverfissviðs í samráði  
 við sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starfi og/eða  
 háskólapróf í tæknigreinum kostur.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og  
 fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
• Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði  
 er kostur.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum er mikilvæg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra Framkvæmda- og umh-
verfissviðs Húnaþings vestra er til og með 11. apríl nk. Stefnt skal 
að því að viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara 
samkomulagi. 

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. 
Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt 
sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma 455-2400.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Um er að ræða fullt starf. Gert er ráð fyrir ráða í stöðuna snemmsumars og að 
viðkomandi hefji störf í sumar eða haust, eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. apríl 2017. Umsóknir berist á hlemmur@hlemmurmatholl.is. Allar frekari 

upplýsingar veitir Bjarki Vigfússon í síma 693 3958 / bjarki@hlemmurmatholl.is
___________________________________________________________________________________

Hlemmur – Mathöll er nýr yfirbyggður matarmarkaður á Hlemmi þar 
sem sameinast undir einu þaki 10 metnaðarfullir matarkaupmenn og 

veitingastaðir. Til stendur að opna Hlemm í byrjun sumars.

MARKAÐS•STJÓRI
Við leitum að framúrskarandi markaðsstjóra fyrir nýja 

mathöll á Hlemmi. Markaðsstjóri hefur umsjón með 
markaðsmálum, viðburðahaldi og verkefnum tengdum 

daglegum rekstri mathallarinnar.

HÆFNISKRÖFUR
• Haldbær reynsla og þekking á markaðsmálum 

og viðburðahaldi er krafa.
• Reynsla af rekstri er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórn og hæfni til að sinna 

mörgum verkefnum samtímis.
• Reynsla og þekking á markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum.
• Áhugi á mat, matarmenningu og viðburðahaldi.
• Mikið sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Góð samskiptahæfni, tölvukunnátta og 

íslensku- og enskukunnátta.

STARFSLÝSING 
•  Umsjón með markað  málum, þ.m.t. 

sam félags miðlum.
• Skipulagning viðburða og 

útimarkaða.
•  Samstarf og samskipti við 

kaupmenn.
•  Samskipti við verktaka, 
þjónustuaðila og viðskiptavini.

•  Önnur tilfallandi verkefni tengd 
daglegum rekstri.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Sjúkraliðar

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Eir hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa.  
Um er að ræða fastar stöður auk sumarafleysinga.  
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Markmið Eirar er að veita skjólstæðingum bestu hjúkrun sem 
völ er á hverjum tíma og vera aðlaðandi starfsvettvangur.

Hæfniskröfur:
•	 Íslenskt	starfsleyfi
•	 Reynsla	af	hjúkrun	og	umönnun	æskileg
•	 Jákvætt	viðmót,	frumkvæði	og	samskiptahæfni
•	 Metnaður	og	fagleg	vinnubrögð

Upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	framkvæmda
stjóri	hjúkrunar	og	Edda	Björk	Arnardóttir,	mannauðsstjóri	í	
síma 522 5700

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir.is auðkenndar með: SjúkraliðarEirSumar2017

UMÖNNUN

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Eir hjúkrunarheimili leitar eftir starfsfólki við umönnun í fastar 
stöður og við afleysingar. Starfshlutfall samkomulag.
18 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur:
•	 Góð	íslenskukunnátta
•	 Áhugi	á	að	starfa	með	öldruðum
•	 Jákvæðni	og	góð	samskiptahæfni

Upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	
framkvæmda	stjóri	hjúkrunar	og	Edda	Björk	Arnardóttir	
mannauðsstjóri í síma 522 5700.

Óskum eftir að ráða fólk  
til sumarafleysinga í:

• Verslun
• Framleiðslu
• Uppsetningar

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 7 apríl n.k.

            
Hamrar hjúkrunarheimili

UMÖNNUN

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Óskum eftir starfsfólki við umönnun í fastar stöður og 
við afleysingar á Hömrum hjúkrunarheimili Mosfellsbæ. 
Starfshlutfall samkomulag.
18 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur:
•	 Góð	íslenskukunnátta
•	 Áhugi	á	að	starfa	með	öldruðum
•	 Jákvæðni	og	góð	samskiptahæfni

Upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	framkvæm-
dastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsst-
jóri í síma 522 5700.

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir.is auðkenndar með: UmönnunHamrarSumar2017

             
Hjúkrunarfræðingar óskast á  

Hamra hjúkrunarheimili

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Getum bætt við okkur hjúkrunarfræðingum auk hjúkrunar- 
og læknanemum.  Starfshlutfall samkomulag.

Menntun og hæfniskröfur: 
Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar skila inn námsframvindu. 
Jákvætt viðmót, frumkvæði og samskiptahæfileikar auk 
faglegs metnaðar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæm-
dastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsst-
jóri í síma 522 5700.

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir.is auðkenndar með: UmönnunHamrarSumar2017

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður 
á heimili fyrir fatlað fólk  

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhugasömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og leiða 
starfsemi á heimili fyrir fatlað fólk. 

Starfshlutfall og ráðningartími

Um er að ræða allt að 100% starf sem að mestu leyti fer fram í dagvinnu.  

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf 
•	 Starfsreynsla  í málefnum fatlaðs fólks skilyrði.
•	 Stjórnunarreynsla æskileg. 
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun. 
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins.
•	 Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
•	 Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur og aðra aðila um málefni íbúanna. 
•	 Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar. 

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga . 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku sakavottorði eða veita 
heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir  í síma 441-0000 og einnig í netfangið 
gudlaugo@kopavogur.is.

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

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

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Sjúkraliðar óskast á Hamra 
hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Óskum eftir að ráða sjúkraliða til starfa. Um er að ræða 
fastar stöður auk sumarafleysinga. Starfshlutfall og  
vinnutími samkomulag.

Markmið okkar er að veita skjólstæðingum bestu hjúkrun 
sem völ er á hverjum tíma og vera aðlaðandi 
starfsvettvangur.

Hæfniskröfur:
•	 Íslenskt	starfsleyfi
•	 Reynsla	af	hjúkrun	og	umönnun	æskileg
•	 Jákvætt	viðmót,	frumkvæði	og	samskiptahæfni
•	 Metnaður	og	fagleg	vinnubrögð

Upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	framkvæm-
dastjóri	hjúkrunar	og	Edda	Björk	Arnardóttir,	mannauðs-	
stjóri í síma 522 5700

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir auðkenndar með: SjúkraliðarHamrarSumar2017

SJÚKRALIÐAR
Skjól hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa. 
Um er að ræða fastar stöður auk sumarafleysinga. Starfsh
lutfall og vinnutími samkomulag.

Markmið Skjóls er að veita skjólstæðingum bestu hjúkrun 
sem völ er á hverjum tíma og vera aðlaðandi starfs
vettnvagur.

Hæfniskröfur:
• Íslenskt starfsleyfi
• Reynsla af hjúkrun og umönnun æskileg
• Jákvætt viðmót, frumkvæði og samskiptahæfni
• Metnaður og fagleg vinnubrögð

Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmda
stjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir, mannauðsstjóri í 
síma 522 5600

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Skjóls 
www.skjol.is auðkenndar með SjúkraliðarSkjólSumar2017

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is

UMÖNNUN
Laus störf á Skjóli

Skjól hjúkrunarheimili leitar eftir starfsfólki við umönnun 
í fastar stöður og við afleysingar. Starfshlutfall sam-
komulag.
18 ára aldurstakmark.

Hæfniskröfur: 
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi á að starfa með öldruðum
• Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Upplýsingar veita Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæm-
dastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir man-
nauðsstjóri í síma 522 5600.

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Skjóls 
www.skjol.is auðkenndar með: 
UmönnunSkjólSumar2017

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is

Álafoss
Álafoss óskar eftir starfskröftum í kvöld og helgarvinnu í 

verslun okkar á Laugaveginum í sumar.
Vinnutími er frá 17 – 22 virka daga, 9-21 um helgar.

Helgarstarfsmann vantar líka í verslun okkar í Mosfellsbæ, 
vinnutími 9-16 á laugardögum.

Við leitum eftir reyklausum, heilsuhraustum og  
duglegum einstaklingum sem hafa gaman af sölumennsku 

og tala íslensku og ensku.
Umsóknum með ferilskrá skal skilað inn á  

atvinnaalafoss@gmail.com

* Viðkomandi þarf að vera: 

   -  Jákvæð, rösk og stundvís.
   -  Með mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
   -  Metnað til að veita frammúrskarandi þjónustu.
   -  Hafa áhuga og gaman af tísku fyrir “Plus sizes”.

* Reynsla af sölustörfum, þjónustu og 
        verslunarstörfum er æskileg.
* Aðeins 22 ára og eldri koma til greina.
* Vinnutími er frá kl. 11-18 alla virka daga 
   og svo annan hvern laugardag.

Áhugasamir geta sent ferilskrá með mynd á 
e-mailið curvyvinna@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 30 mars 2017

Ert þú
snilldar
skjalastjóri?

Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lögð er 
áhersla á jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem 
mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
sem annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af 
öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 

Skjalastjóri
Samgöngustofa leitar að deildarstjóra skjalastjórnunar á rekstrarsviði Samgöngustofu.
Í deildinni starfa að jafnaði þrír starfsmenn í fullu starfi. Leitað er að öflugum aðila með mikla 
þekkingu og reynslu af skjalamálum til að stýra deildinni og leiða verkefni. Starfshlutfall er 100%. 
Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni
 • Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn fyrir stofnunina í heild
 • Gerð skjalavistunar- og grisjunaráætlunar ásamt eftirfylgni
 • Umsjón með rafrænu skjalastjórnunarkerfi Samgöngustofu
 • Umsjón með frágangi skjalasafns
 • Skipulagning og framkvæmd fræðslu fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni með   
   skjalaskráningu
 • Póstdreifing, skönnun erinda og skráning í málaskrá
 • Útgáfa, samræming og utanumhald eyðublaða

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði eða sambærileg menntun
 • Reynsla af sambærilegum störfum er krafa
 • Þekking á OneSystem skjalakerfinu er kostur
 • Góð almenn tölvufærni er skilyrði
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Færni í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund, sjálfstæði og jákvæðni

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

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Læk

· Leikskólasérkennari  í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Kópavogsskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Sérkennari í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði á kaffistofu í Hörðuvallaskóla

· Smíðakennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Deildarstjóri á yngra stigi í Smáraskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

Framtíðarstörf
Leitum að metnaðarfullum  fagaðilum  til sölustarfa í 
málningardeild og gólfefnadeild.
Störfin fela í sér sölu og þjónustu við viðskiptavini ásamt 
öðrum tilfallandi verslunarstörfum
Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi  
• Fagleg þekking eða reynsla úr sambærilegu starfi
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Helgar- og sumarafleysingar
Leitum að starfsfólki í helgar- og sumarafleysingar. 
Fjölbreytt störf eru í boði t.d. verkfæra og festingadeild og málningardeild. 
Æskilegt að umsækjendur séu 18 ára eða eldri.

Störfin fela í sér sölu og þjónustu við viðskiptavini ásamt 
öðrum tilfallandi verslunarstörfum
Hæfniskröfur
• Samskiptahæfni  og þjónustulund
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta
• Þekking á byggingavörum er kostur

Umsóknir berist 

fyrir 2. apríl n.k. 
og sendast til 
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið fram 
hvaða starf sótt er um 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HÚSASMIÐJAN SKÚTUVOGI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

olgerdin.is

Við leitum að öflugu og jákvæðu 
starfsfólki í vöruhús okkar 
Ölgerðin rekur öflugt vöruhús þar sem unnið er á vöktum

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

•	 	Tiltekt	og	afgreiðsla	pantana

•	 	Móttaka	á	vörum

•	 	Önnur	ti lfal landi	störf	sem	ti lheyra	í	stóru	vöruhúsi

HÆFNISKRÖFUR

•	 Hreint	sakavottorð

•	 Rík	þjónustulund	og	sjálfstæði	

í	vinnubrögðum

•	 Stundvísi	og	góð	framkoma

•	 Góð	samskiptahæfni

•	 Samviskusemi	og	jákvæðni

•	 Íslensku-	eða	enskukunnátta

•	 Geta	unnið	undir	álagi

•	 Bílpróf	-	lyftarapróf	kostur

•	 Reglusemi	og	snyrtimennska	

Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	 	
í	byrjun	maí	og	unnið	ti l	25.	ágúst.

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

ÖLGERÐIN	er	eitt	stærsta	fyrirtækið	
á	sínu	sviði.	ÖLGERÐIN framleiðir,	
flytur	inn,	dreifir	og	selur	matvæli	 	
og	sérvöru	af	ýmsum	toga.	

Áhersla	er	lögð	á	að	vörur	fyrirtækis-
ins	séu	fyrsta	flokks	og	að	viðskipta-		
vinir	þess	geti	gengið	að	hágæða	
þjónustu	vísri.

                  SUMARSTARF

Sölumaður Porsche

Bílabúð Benna leitar að öflugum einstaklingi í starf 
sölumanns Porsche bíla. Sölumaður þarf að búa yfir 
miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum, vera 
skipulagður í vinnubrögðum og vera öflugur í sölu.

Starfssvið:

• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gerð tilboða

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð Excel og almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Thomas Már 
Gregers, sölustjóri Porsche, thomas@porsche.is. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist í síðasta lagi 
mánudaginn 3. apríl, merkt „Sölumaður“ á netfangið: 
thomas@porsche.is. Fullum trúnaði er heitið.



Starfsmaður óskast til 
afgreiðslustarfa í Árbæjapótek.

Reynsla æskileg. 

Umsækjendur hafi samband í síma 567-4200 (Kristján)
eða með tölvupósti í arbapotek@internet.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ 
ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Garðabær auglýsir eftir þjónustufulltrúa í 
fullt starf við Ráðhús Garðabæjar. 

Helstu verkefni:
 • Móttaka viðskiptavina í Ráðhúsi
 • Símsvörun 
 • Skráning á gögnum og upplýsingum
 • Almenn skrifstofustörf 

Menntun, reynsla og hæfni:
 • Stúdentspróf eða skrifstofunám
 • Reynsla af almennum skrifstofustörfum 
 • Almenn tölvukunnátta
 • Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2017.

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

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Kæling ehf | Stapahrauni 6 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 7918

Ert þú karl/kona 
í krapinu?
Kæling leitar að 2 starfsmönnum, 
öðrum í sumarafleysingar og 
hinum til frambúðar.

Kælimaður/Vélstjóri

ATH: Við hvetjum laghenta og/eða 
reynslumikla til að sækja um, jafnvel 
þótt þá skorti menntun.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á : 
info@cooling.is

Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit kælikerfa
- Uppsetning á kælikerfum
- Viðhald og þjónusta
- Nýsmíði

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun á sviði kælitækni og/eða
  vélstjórnar/járnsmíði/rafvirkjunar
- Reynsla af vinnu við kælibúnað
  æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Kæling sérhæfir sig í sölu, uppsetningu 
og þjónustu á kælikerfum, auk þess að 

smíða kælikerfi og ískrapavélar. 
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LÖGFRÆÐINGAR 
LAUSAR STÖÐUR HJÁ PERSÓNUVERND! 

Persónuvernd er 
sjálfstætt stjórnvald sem 
annast eftirlit með 
framkvæmd laga nr. 
77/2000 um 
persónuvernd og 
meðferð 
persónuupplýsinga og 
reglna settra samkvæmt 
þeim.  
Persónuvernd er lítill, 
fjölskylduvænn og 
samhentur vinnustaður 

HELSTU VERKEFNI:  
 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. 
vinna að úrskurðum í ágreinings-
málum og álitum 

• Afgreiðsla fyrirspurna 
• Önnur verkefni sem forstjóri kann 

að fela starfsmanni, m.a. vegna 
fyrirsjáanlegra breytinga á 
verkefnum Persónuverndar 

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og 

færni til að tjá sig í ræðu og riti. Þekking á 
einu Norðurlandamáli er kostur 

• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í 
vinnubrögðum  

• Góð samskiptahæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum 

 
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2017. Umsóknir skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is merkt 
„Umsókn um starf lögfræðings“. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi ríkisins við viðkomandi 
stéttarfélag. 
Nánari upplýsingar veitir Helga Þórisdóttir, forstjóri í síma 510-9600, farsíma 844-8386 eða í tölvupósti 
helgathoris@personuvernd.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur  fyrir. 

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík 
www.personuvernd.is 

Persónuvernd stendur á miklum tímamótum þar sem nýlega voru samþykktar 
umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á evrópskri persónuverndarlöggjöf í 
rúm 20 ár. Breytingarnar snerta alla borgara, stofnanir og fyrirtæki landsins. 
Breytingarnar eru svar löggjafans við tæknibyltingunni og hinni gríðarlegu 
upplýsingasöfnun og úrvinnslu persónuupplýsinga sem henni fylgir. Vegna þessa eru 
nú auglýstar til umsóknar tvær stöður lögfræðinga hjá Persónuvernd. Leitað er að 
framúrskarandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við áskoranir og leggja á 
sig það sem þarf til að ljúka góðu dagsverki! 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Vélamaður Vegagerðin Þórshöfn 201703/603
Tæknimaður Vegagerðin Reyðarfjörður 201703/602
Lögfræðingar Persónuvernd Reykjavík 201703/601
Sérfræðingur á eldvarnarsviði Mannvirkjastofnun Reykjavík 201703/600
Hagfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201703/599
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201703/598
Lífeindafr./nemi í lífeindafræði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/597
Skjalastjóri Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201703/596
Skurðhjúkrunarfr., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201703/595
Sumarstörf á Keldum Þjóðminjasafn Íslands Rangárvellir 201703/594
Gæðastjóri Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201703/593
Námsstöður lyfjafræðinga Landspítali, klínísk lyfjafræði Reykjavík 201703/592
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201703/591
Talmeinafræðingur Landspítali, talmeinaþjónusta Reykjavík 201703/590
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, augnskurðst. Eiríksgötu Reykjavík 201703/589
Sérfræðilæknir Landspítali, háls-, nef-, og eyrnalækn. Reykjavík 201703/588
Sálfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201703/587
Sjúkraliði Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201703/586
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Hjartagátt og hjartadeild Reykjavík 201703/585
Vélamenn Vegagerðin Reyðarfj./Höfn 201703/584
Verkefnastjóri Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201703/583
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201703/582
Læknaritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/581
Starfsmaður á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/580
Aðst. í aðlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/579
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/578
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/577
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/576
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/575
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/574
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðalyflækningadeild Reykjavík 201703/573
Lagerstarf Landspítali, birgðastöð Reykjavík 201703/572
Rektor Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201703/571
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Akureyri 201703/570
Eftirlit með velferð dýra Matvælastofnun Akureyri 201703/569
Sérfræðilæknir, krabbameinslækn.Landspítali, geislameðferð krabbam. Reykjavík 201703/568
Deildarlæknir/heimilislæknir Landspítali, krabbameinslækningar Reykjavík 201703/567
Umsjónarmaður  Háskólinn á Akureyri Akureyri 201703/566
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* Viðkomandi þarf að vera: 

   -  Jákvæð, rösk og stundvís.
   -  Með mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
   -  Metnað til að veita frammúrskarandi þjónustu.
   -  Hafa áhuga og gaman af tísku fyrir “Plus sizes”.

* Reynsla af sölustörfum, þjónustu og 
        verslunarstörfum er æskileg.
* Aðeins 22 ára og eldri koma til greina.
* Vinnutími er frá kl. 11-18 alla virka daga 
   og svo annan hvern laugardag.

Áhugasamir geta sent ferilskrá með mynd á 
e-mailið curvyvinna@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 30 mars 2017

Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.
Óskum eftir að ráða starfsmann í móttöku í fullt starf. 

Starfið er vaktavinna á dagvöktum virka daga og um helgar.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega
menntun, ríka þjónustulund, góða framkomu, færni í sam

skiptum, haldgóða tölvukunnáttu, og tala og skrifa íslensku, 
hafa gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli.  

Starfsreynsla er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á

bh@odinsve.is fyrir 30 mars nk. merkt „Starfsumsókn“.

Eir og Skjól hjúkrunarheimili óska eftir öflugum rafvirkja/
rafiðnfræðingi til framtíðarstarfa á tæknideild heimilanna.

Starfið felur í sér:
•	 Daglegt	viðhald	tækja	og	búnaðar
•	 Almennar	viðgerðir	raflagna
Hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf	í	rafvirkjun
•	 Almenn	tölvukunnátta
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	hæfni 
	 í	mannlegum	 samskiptum
•	 Bílpróf
•	 Hreint	sakavottorð

Upplýsingar	veita	Gunnar	Snorrason	rafvirki	og	Edda	Björk	
Arnardóttir	mannauðsstjóri	í	síma	522	5700.
Umsóknir má senda rafrænt í gegnum heimasíðu Eirar 
www.eir.is auðkenndar með: RafvirkiEirSkjol2017

 
    Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
   Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
   Sími: 522 5700

Eir og Skjól hjúkrunarheimili  
óska eftir öflugum rafvirkja/ 

rafiðnfræðingi til starfa

Eir og Skjól hjúkrunarheimili leita að öflugum einstakling-
um til að sinna húsvörslu og viðhaldi, ásamt akstri.
Hæfniskröfur:
•	 Góð	íslenskukunnátta
•	 Bílpróf	skilyrði
•	 Jákvæðni	og	góð	samskiptahæfni
•	 Hreint	sakavottorð

Upplýsingar	veita	Sumarliði	Jónsson	húsvörður	og	Edda	
Björk	Arnardóttir	mannauðsstjóri	í	síma	522	5700.
Umsóknir ásamt ferilskrá má senda rafrænt í gegnum 
heimasíðu Eirar www.eir.is auðkenndar með: Húsvarsla-
Sumar2017

   Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
   Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
   Sími: 522 5700

Sumarafleysing
Almenn húsvarsla og akstur

Sumarstörf
Við leitum að traustu og hressu fólki til starfa í sumar.  
Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu.  
Félagið hefur að geyma framsækinn starfsmannahóp og 
góðan starfsanda sem skilar sér í faglegu og metnaðarfullu 
starfi. Ás styrktarfélag er öflugt félag, byggt á gömlum og 
traustum grunni í þjónustu við fólk með fötlun

Óskað er eftir starfsfólki í dagvinnu á vinnustaði og vakta-
vinnu á heimili á vegum félagsins. Störfin eru í Reykjavík, 
Hafnafirði og Kópavogi.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á  
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. 

Nánari upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir  mannauðsstjóri  
í síma 414-0500, netfang erna@styrktarfelag.is.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Útboð
Vinnuflokkabílar og hallasláttuvél

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir tilboðum 
í tvo vinnuflokkabíla og fjarstýrða hallasláttuvél. Um er að ræða tvö 
sjálfstæð útboð.

Almennt er gert ráð fyrir nýjum bifreiðum en tilboð í notaðar verða 
skoðuð.
Nýorkubifreiðar fá sérstakt vægi við val tilboða.

Útboðsgögn verða tilbúin til afhendingar á rafrænu formi frá og með 
22. mars 2017. Vinsamlegast óskið eftir gögnum í gegnum netfangið 
dora@akureyri.is

Tilboðin verða opnuð mánudaginn 10. apríl kl 13:00 í 
bæjarstjórnar salnum Geislagötu 9, 4. hæð 600 Akureyri,  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfis- og mannvirkjasvið áskilur sér þann rétt að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér 
segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní. Umsóknarfres-
tur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

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

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2017.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

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

Staða Forstöðumanns  
Hornbrekku er laus til 

umsóknar
Laus er til umsóknar staða forstöðumanns dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins Hornbrekku, Ólafsfirði.  Leitað 
er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:

• Daglegur rekstur Hornbrekku og dagþjónustu
• Áætlunargerð og eftirfylgni með áætlunum
• Stefnumótun og samningagerð
• Bókhald, launavinnsla og reikningagerð
• Yfirumsjón með mannauðsmálum
• Samskipti við aðila utan og innan stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfið
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfni
• þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
• frumkvæði í starfi, lausnamiðuð hugsun og rík   
 leiðtoga- og samskiptafærni

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi BHM og hlutaðei-
gandi stéttarfélags Starfshlutfall er 100%

Umsóknir skulu hafa borist til stjórnar Hornbrekku, Ráðhúsi 
Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufirði eða á netfangið 
fjallabyggd@fjallabyggd.is eigi síðar en miðvikudaginn  
12. apríl 2017.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sæbjörg Ágústsdóttir, 
formaður stjórnar Hornbrekku. Netfang sabbaa@simnet.is  
sími 845 9939

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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



ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

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

Hús íslenskra fræða
Eftirlit með verkframkvæmd

Útboð nr. 20533

Lengdur útboðstími
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd mennta- og  
menningamálaráðuneytisins óskar eftir tilboðum í verkefnið  
„Hús íslenskra fræða – Eftirlit”. 

Helstu verkefni eftirlits eru: 
•	 Að	rýna	útboðsgögn	vegna	fyrirhugaðrar	framkvæmdar		
 Húss íslenskra fræða
•	 Að	sjá	um	eftirlit	á	framkvæmdartíma	Húss	íslenskra	
 fræða
•	 Að	gegna	hlutverki	byggingarstjóra	við	framkvæmdina

Til stendur að bjóða út verklega framkvæmd Húss íslenskra 
fræða fyrri hluta sumars á þessu ári. Jarðvinnuframkvæmd  
er lokið.

Miðað er við að byggingin verði tekin í notkun haustið 2020.  
Nánari lýsing verkefnis er í útboðsgögnum útboðs nr. 20533. 
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
http://www.rikiskaup.is.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 
Reykjavík, þriðjudag 2. maí  2017 kl. 13:00, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Óskað er eftir tilboðum í 15 hraðhleðslustöðvar með 
möguleika um kaup á allt að 10 stöðvum til viðbótar.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-05 EV Charging 
stations“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.05.2017 kl. 10:00.

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Hraðhleðslustöðvar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Verkið felst í því að flytja efni úr lónsstæðinu 
(inntakslóninu) og koma því fyrir annaðhvort á völdum 
stöðum í eða við lónið eða í námu sem staðsett er rétt 
vestan við lónið.  Í tengslum við þetta þarf verktaki að 
koma sér upp vinnuaðstöðu, gera vinnuvegi og hafa stjórn 
á rennsli árinnar um botnrás stíflu.

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-07 
Hreinsun á inntakslóni Andakílsárvirkjunar“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, föstudaginn 07.04.2017 kl. 11:00.

ONVK-2017-07/ 23.03.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Hreinsun á inntakslóni 
Andakílsárvirkjunar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Háaleitisskóli - Hvassaleiti, endurgerð lóðar  
2017- 1. áfangi, útboð 13910.

• Háaleitisskóli - Hvassaleiti, endurgerð lóðar  
- Leiktæki, útboð 13911.

• Háaleitisskóli – Hvassaleiti, endurgerð lóðar  
- Yfirborðsefni, útboð 13912.

• Gangstéttaviðgerðir 2017, útboð nr. 13918.

• Freyjutorg, djúpgámar, hellulögn, lagnir og lýsing, 
útboð nr. 13927.

• Úlfarsárdalur - hverfi 1, yfirborðsfrágangur 2017, 
útboð nr. 13946.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavik 2017 – Eftirlit,  
útboð nr. 13951.

• Æfingasvæði Víkings, endurnýjun og stækkun,  
útboð nr. 13962.

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

Verkstæðismaður 
Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja 
til starfa á verkstæði , til að sinna viðgerðum og viðhaldi  

á verkstæði okkar í Garðabæ.  
Í boði er vinna á vel búnu verkstæði.   

Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar veitir Robert Andersen á staðnum 
eða í síma. 8919669 - robert@loftorka.com 

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10, 210 Garðabæ. 

Um er að ræða fullt starf. Gert er ráð fyrir ráða í stöðuna snemmsumars og að 
viðkomandi hefji störf í sumar eða haust, eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. apríl 2017. Umsóknir berist á hlemmur@hlemmurmatholl.is. Allar frekari 

upplýsingar veitir Bjarki Vigfússon í síma 693 3958 / bjarki@hlemmurmatholl.is
___________________________________________________________________________________

Hlemmur – Mathöll er nýr yfirbyggður matarmarkaður á Hlemmi þar 
sem sameinast undir einu þaki 10 metnaðarfullir matarkaupmenn og 

veitingastaðir. Til stendur að opna Hlemm í byrjun sumars.

MARKAÐS•STJÓRI
Við leitum að framúrskarandi markaðsstjóra fyrir nýja 

mathöll á Hlemmi. Markaðsstjóri hefur umsjón með 
markaðsmálum, viðburðahaldi og verkefnum tengdum 

daglegum rekstri mathallarinnar.

HÆFNISKRÖFUR
• Haldbær reynsla og þekking á markaðsmálum 

og viðburðahaldi er krafa.
• Reynsla af rekstri er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórn og hæfni til að sinna 

mörgum verkefnum samtímis.
• Reynsla og þekking á markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum.
• Áhugi á mat, matarmenningu og viðburðahaldi.
• Mikið sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Góð samskiptahæfni, tölvukunnátta og 

íslensku- og enskukunnátta.

STARFSLÝSING 
•  Umsjón með markað  málum, þ.m.t. 

sam félags miðlum.
• Skipulagning viðburða og 

útimarkaða.
•  Samstarf og samskipti við 

kaupmenn.
•  Samskipti við verktaka, 
þjónustuaðila og viðskiptavini.

•  Önnur tilfallandi verkefni tengd 
daglegum rekstri.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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VERÐKÖNNUN

585 5500

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Hafnar	arðarbær óskar eftir tilboðum

Verðkönnun á tímagjaldi hjá smiðum
Óskað er eftir smiðum sem hafa áhuga á að vera á lista hjá 
Hafnarfjarðarbæ varðandi tilfallandi vinnu við viðhald 
fasteigna bæjarins. Beiðni um umsóknargögn skal berast á 
stefanst@hafnar	ordur.is. Tilgreina þarf nafn og/eða 
fyrirtæki.

Skila þarf inn tilboðum fyrir kl. 11 mánudaginn 3. apríl til 
umhverfis og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, 
Norðurhellu 2, eða á stefanst@hafnar	ordur.is. Tilboð 
verða opnuð á sama stað og tíma að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Nánar á hafnar	ordur.is

ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Í ÁSGARÐI
ENDURNÝJUN Á KNATTSPYRNUGRASI
Garðabær auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
taka þátt í opnu útboði vegna endurnýjunar á 
knattspyrnugrasi þriggja valla á íþróttasvæði 
Stjörnunnar í Ásgarði.

Lýsing á útboði:
 • Útvegun og fullnaðarfrágangur knattspyrnugrass  
  með nýju fjaðurlagi (púða) á þrjá knattspyrnuvelli  
  á svæði Stjörnunnar í Ásgarði í Garðabæ.
  • Rif og förgun á núverandi yfirborði æfingavallar í  
     fullri stærð.

Helstu kennitölur eru:
Knattspyrnugras með nýjum púða og rif og förgun 
á núverandi yfirborði.
 • Flatarmál núverandi æfingavallar, 
  74x120m 8.880m²
Knattspyrnugras með nýjum púða á tvo minni 
velli.
 • Flatarmál æfingavallar I, 
  50x72m 3.600m²
 • Flatarmál æfingavallar II, 
  48x72m 3.460m²

Helstu tímasetningar:
 • Rif og förgun núverandi yfirborðs æfingavallar 
  2. maí 2017.
 • Að lokinni jarðvinnu, fullnaðarfrágangur 
  æfingavallar með fjaðurlagi, 6. júní -3. júlí 2017.
 • Nýr æfingavöllur I, 29. maí – 23. júní 2017.
 • Nýr æfingavöllur II, 12. júlí – 4. ágúst 2017.

Heildarverki skal að fullu lokið eigi síðar en 4. ágúst 
2017.

Hægt verður að nálgast útboðsgögnin á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is frá mánudeginum 
27. mars  kl. 12.00.

Tilboð skulu hafa borist VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20 
fyrir opnun tilboða föstudaginn 7. apríl 2017 kl. 11.00.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Helstu magntölur eru:
Brúttóflatarmál            4.027 m²
Fullfrágengið               2.583 m²
Tilbúið undir tréverk    1.444 m²
Steypustyrktarstál       147 tonn
Steypa                         4.996 m³
Forsteyptar einingar 
(með einangrun og veðurkápu)  1191 m²
Þakeiningar með burði,
einangrun og vatnsvörn       1433 m²
Holplötur                      1243m²
Útihurðir og gluggar     461 m²
Þakfrágangur              1109 m²
Léttir veggir                 882 m²
Ýmis kerfisloft             2.229 m²
Málun innanhúss         11.035 m²
Ýmis gólfefni               2.016 m²
Sérsmíðaðar innréttingar, lengdarmetrar 279
Innihurðir                     74 stykki

Verkinu skal að fullu lokið 5.nóvember 2018

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu  
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð 
frá og með klukkan 12:00 á þriðjudeginum 28. mars 2017. 

Kynningarfundur verður haldinn á sama stað 
þriðjudaginn 4. apríl 2017 kl.14:00. 

Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur 
Mosfellsbæjar, eigi síðar en 
föstudaginn 28. apríl 2017 kl.11:00 
og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:  

Helgafellsskóli nýbygging, fullnaðarfrágangur
Mosfellsbær vinnur að byggingu leik- og grunnskóla í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ við Gerplustræti 14.  
Uppbyggingin verður í nokkrum áföngum, 1. áfangi sem nú er í útboði er fyrir yngsta stig grunnskóla og á að taka í notkun 
janúar 2019. 1. áfangi er um 4.000 m² en fullbúinn skóli verður 7.300 m². Byggingin er á tveimur hæðum, þar af er hluti sem 
verður innréttaður og tekinn í notkun á síðari stigum. 

Helstu verkþættir eru:
Uppsteypa, forsteyptar einingar, holplötur og þakeiningar. Gluggar og -hurðir, einangrun og klæðningar. Þakfrágangur, niðurföll 
og grunnlagnir. Innanhússfrágangur, fullnaðarfrágangur fyrstu hæðar. Jarðvinnu fyrir grunni skólans er lokið.

Samkeppni um gerð listaverks til að 
minnast atvinnuþátttöku kvenna við 

Gömlu höfnina í Reykjavík

Faxaflóahafnir fagna í ár 100 ára afmæli Gömlu hafnarinnar í 
Reykjavík. Af því tilefni hefur verið ákveðið að efna til sam- 
keppni um gerð útilistaverks við Gömlu höfnina þar sem minnst 
verður hlutdeildar kvenna í starfsemi og sögu hafnarinnar. 
Auglýst er eftir myndlistarmönnum til að taka þátt í forvali að 
lokaðri hugmyndasamkeppni.

Hugmynd
Listaverkinu er ætlað að minnast atvinnuþátttöku kvenna við 
Gömlu höfnina í Reykjavík. Verkið mun verða kennileiti við  
Gömlu höfnina og hluti af því margbreytilega svæði sem nær  
frá Hörpu út á Granda. Mikilvægt er að verkið taki tillit til  
umhverfisins og falli vel að svæðinu. 

Verk og staðsetning
Svæðið sem um ræðir nær frá Miðbakka að Sjóminjasafninu á 
Grandagarði. Umsækjendum er frjálst að koma með tillögu að 
staðsetningu á einhverjum af þeim stöðum sem merktir hafa 
verið inn á kort sem má nálgast á vef Faxaflóahafna. Verkið 
þarf að geta staðið sjálfstætt og því ekki gert ráð fyrir að verkið 
tengist öðrum byggingum eða mannvirkjum.

Samkeppnin
Samkeppnin mun fara fram samkvæmt samkeppnisreglum 
Sambands íslenskra myndlistarmanna (SÍM). Um er að ræða 
lokaða samkeppni með forvali. Sérstök forvalsnefnd skipuð 
fulltrúum frá Faxaflóahöfnum og SÍM mun velja úr innsendum 
umsóknum allt að fimm myndlistarmenn til þess að taka þátt í 
samkeppninni. Þeir listamenn sem valdir verða til þátttöku í  
lokaða hluta keppninnar fá greiddar 400.000 kr. hver fyrir að  
skila inn vel útfærðri tillögu. Dómnefnd skipuð fulltrúum 
Faxaflóahafna og SÍM munu síðan velja eina af tillögunum til 
útfærslu. Vinningstillagan mun hljóta 600.000 kr. í verðlaun. 

Fjárhagsrammi
Faxaflóahafnir munu standa straum af öllum kostnaði við gerð 
og uppfærslu verksins, en heildarkostnaður má nema allt að  
20 miljónum króna. Innan þess fjárhagsramma skal rúmast allur 
kostnaður við verkið; undirbúningur, efni, framkvæmd  
og aðkeypt vinna auk höfundargreiðslu og þóknunar til lista-
mannsins. 

Umsókn um forval:
Rétt til að sækja um í forvali hafa allir myndlistarmenn.  
Rafrænt umsóknareyðublað er að finna á vef Faxaflóahafna.  
Í umsókninni skal gera grein fyrir áhuga á verkefninu, forsend- 
um og hæfni til að útfæra varanlegt útilistaverk auk lauslegrar 
hugmyndar að fyrirhuguðu verki. Umsóknir um þátttöku í sam-
keppninni verða að hafa borist fyrir kl. 17:00 mánudaginn 24. 
apríl næstkomandi. 

Öllum umsækjendum í forvalshluta verður svarað fyrir 22. maí. 
Skilafrestur tillagna í lokaða hluta samkeppninnar verður  
18. september og munu úrslit hennar kynnt um miðjan október. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Faxaflóahafna 
www.faxafloahafnir.is.  

Starfsmaður óskast til 
afgreiðslustarfa í Árbæjapótek.

Reynsla æskileg. 

Umsækjendur hafi samband í síma 567-4200 (Kristján)
eða með tölvupósti í arbapotek@internet.is



Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030

Kynningarfundur
Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 er í vinnslu og eru drög 
aðgengileg á heimasíðu Akureyrar www.akureyri.is. 

Kynningarfundur verður haldinn í Hofi n.k. þriðjudag, 28. 
mars kl. 17:00. Þar mun Dr. Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri 
skipulagssviðs og höfundur aðalskipulagsins fara yfir helstu 
áherslur þess. Fundurinn er öllum opinn.

Íbúum og öðrum hagsmunaaðilum er gefinn kostur á að koma með 
ábendingar og athugasemdir á þessu stigi skipulagsvinnunnar. 
Frestur til þess rennur út fimmtudaginn 20. apríl 2017 og skal 
skilað skriflega til Skipulagssviðs Akureyrarkaupstaðar,  
Geislagötu 9, 3. hæð eða með tölvupósti  
(skipulagssvid@akureyri.is).

Sviðsstjóri skipulagssviðs

Aðalfundur Skógræktarfélags Kópavogs verður  
haldinn í Hlíðarsmára 19, í  sal Sjálfstæðisfélags 
Kópavogs mánudaginn 3. apríl 2017  kl. 20. 

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál

Stjórn Skógræktarfélags Kópavogs

AÐALFUNDUR 
SKÓGRÆKTARFÉLAGS 
KÓPAVOGS

Viltu vinna með okkur?
Hrafnista Garðabæ Ísafold auglýsir eftir sjúkraliðum sem verkstjórum ákveðinna eininga. 
Verkstjóri starfar eftir starfslýsingu F samkvæmt samningi SLFÍ og SFV. Verkstjórar hafa tileinkað sér 
þekkingu í öldrunarhjúkrun og sinna m.a. verkstjórn ákveðinna eininga, stýra verkefnum annarra 
sjúkraliða og starfsmanna. Á Ísafold búa 60 íbúar á sex heimiliseiningum og er unnið með fagmennsku á 
heimilislega nálgun umönnunar og hjúkrunar.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Faglegur metnaður

HRAFNISTA  GARÐABÆ 

• Sveigjanleiki
• Góð tölvukunnátta 

• Starfsleyfi Embættis landlæknis

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá Fast Ráðningum í síma 552-1606 og 
tölvupósti, lind@fastradningar.is. Ekki hika við að hafa samband fyrir nánari 
upplýsingar. Einnig er hægt að sækja um störfin á www.fastradningar.is. 
Hlökkum til að heyra frá þér. Umsóknarfrestur er til 7. apríl.

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Laugavegur 4-6 og 
verslunarrými við 
Skólavörðustíg 1a 

Til sölu eða leigu

Samtals um 1.167 fm, verslunar- og þjónustuhúsnæði, á þremur hæðum ásamt 
tveimur endurgerðum timburhúsum. Lyfta er í húsinu og einnig rúllustigi. 
Inngangur er frá Laugavegi og Skólavörðustíg.
 
Einstök staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar.



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

445,6 fm Lóð: 1.591 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sporhamrar 3 112 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði Góð staðsetning

897 9030
Tilboð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

ATVINNUHÚSNÆÐI – TÆKIFÆRI

Björt og vel skipulögð íbúð í kjallara 

2 herbergi 44.5 fm

Gunnarsbraut 32 

29.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Sér inngangur

Vilborg fasteignasali  853 7030 

Opið hús mið. 29. mars kl. 12:30-13:00

Vel skipulögð og rúm jarðhæð miðsvæðis í Rvk

4 herbergi 85,9 fm

Gnoðarvogur 62 

46.900.000

104 Reykjavík
Íbúð Sér inngangur

Vilborg fasteignasali  853 7030 

Opið hús sun. 26. mars kl. 14:00-14:30

4  herbergi 138.5 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Álfhólsvegur 99 201 Kópavogur
Sérhæð Frábært útsýni

897 5930
52.500.000

PANTIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

2  herbergi 76.4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Hvassaleiti 56 103 Reykjavík
Fjölbýlsihús Fyrir eldri borgara

897 5930
39.900.000

Opið hús  lau 25. mars kl 14:00 - 15:00

3 herbergi 78 fm

Mikið endurnýjuð íbúð - björt og vel skipulögð

Þóra fasteignasali

Eiðistorg 9

37.900.000

170 Seltjarnarnesi
Íbúð 0401  Tvennar svalir 

 777 2882

Opið hús þri 29. mars kl 17.30-18.00

6 herbergi 196 fm

Fjölskylduvæn og falleg eign í grónu hverfi

Þóra fasteignasali

Ölduslóð 20

62.500.000

 220 Hafnarfjörður
Sérbýli Sérbýli með bílskúr

 777 2882

Opið hús sun 26. mars kl 15.00-15.30

2 herbergi 52,7 fm

Notaleg og vel skipulögð íbúð í lyftuhúsi

Þóra fasteignasali

Hátún 6

28.500.000

105 Reykjavík
Íbúð 206 Mikið endurnýjuð

 777 2882

Opið hús mán 28. mars kl 17.30-18.00

3 herbergi 126 fm

Vandaðar innréttingar. Tvö stæði í bílageymslu

Brandur fasteignasali

Mánatún 9

Verð frá:  60,9m

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús þri  28. mars  kl. 17.00-17.30

594,0 fm

Byggingarnefndarteikn. fylgja og gatnagerð greidd

Brandur fasteignasali

Hraungata 10 210 Garðabæ
Laus strax  

897 1401

Lóð - einbýlishús

LÓÐ - EINBÝLISHÚS

Grenimelur 5

125.000.000

107 Reykjavík
272,7 fm Sérstaklega glæsileg eign í Vesturbæ Rvk.

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

79.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Falleg íbúð á jarðhæð, með sér verönd.  

Langholtsvegur 192

40.500.000

104 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús þri 28. mars kl. 17.00-17.30

Verð tilboð

7 herbergi 241,3 fm ???

Fallegt einbýlishús með aukaíbúð. 

Akrasel 4

79.900.000

109 Reykjavík
Einbýlishús

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús sun 26. mars kl 15:00 - 15:30

Óinnréttuð hús á þessum eftirsótta stað

139 fm

Ölver 34 

Tilboð

301 Akranes
Heilsárshús Stór lóð og tækifæri til uppbyggingar

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

SUMAR-/HEILSÁRSHÚS Í HVALFJARÐARSVEIT

373,3 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Langirimi 21-23 112 Reykjavík
Verslunar- og þjónustuhús í þjónustukjarna í Grafarvogi

897 9030
Tilboð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

VERSLUNAR- OG ÞJÓNUSTUHÚS

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK SEM VILL SELJA 
EIGNINA SÍNA ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  
   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  
   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala
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Þóra 
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hlíðartún 4A, 270 Mosfellsbær
Opið hús mánudaginn 27. mars kl. 17:30 – 18:00

Rúmgott og bjart parhús á grónum stað við Hlíðartún í Mosfellsbæ. 
Eignin er 198,5 fm., þar af er innbyggður 31fm. bílskúr með gryfju. 
Mjög stór lóð fylgir eigninni. Skipt hefur verið um útidyrahurð og alla 
glugga á fremri hlið hússins. Verð 59,9 millj.

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  

lögg. fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, leigumiðlari.

S: 899-5949

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS

 

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Laugalækur 1, 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29. MARS KL. 17:30-18:00

Góð 85,4 fm. 4ra herb. kjallaraíbúð í vel viðhöldnu fjölbýli á besta 
stað í Laugardalnum.  Íbúðin er björt og lítið niðurgrafin.  Í sameign 
er stórt þvottahús með mjög góðri aðstöðu. Þrjú rúmgóð svefnherb. 
Vel staðsett eign í nágrenni við alla helstu þjónustu. Verð 36.9 millj. 

Guðbjörg Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. 

Er í  námi til löggildingar fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasölu. 

S: 899-3984

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS

 

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

Halldór Ingi Andrésson Lögg. fasteignasali

Fyrirtækið Leir og postulín hefur verið starfrækt í 40 ár. 

Um er að ræða verslun með postulín og fylgihluti 
til handmálunar ásamt tækjum til að prenta á postulín, 

glös, boli, húfur og penna. 

Nánari upplýsingar veitir 
jon@fasteignaland.is á skrifstofu Fasteignalands. 

Fyrirtækið Leir og postulín  
er til sölu

Framnesvegur 16,101 Reykjavík - OPIÐ HÚS sunnudaginn 26.3. kl 14:00 - 15:00.
Tveggja íbúða raðhús sem býður upp á fjölmarga möguleika í frekari útfærslu og notkun. Húsið getur verið ein heild eða sem tvær 
eða fleiri íbúðir, er í dag tvö fastanúmer. 

Sjá nánar á HELGAFELLfasteignasala.is 

OPIÐ 

HÚS

Þuríður Eiríksdóttir
Stílisering og ráðgjöf

Guðbrandur Jónasson
Í námi til lögg.

Rúnar Þór Árnason
Lögg. leigumiðlari  

í námi til lögg.

Knútur Bjarnason
Lögg. fasteignasalis: 566-0000   www.helgafellfasteignasala.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Virkilega glæsilegt 267,5 fm. parhús á tveimur hæðum með fjórum 
svefnherbergjum, glæsilegum stofum, þremur baðherbergjum og 
innbyggðum bílskúr innst í götu við Hraunás í Garðabæ.  Eignin er 
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt úr vönduðum bygging-
arefnum. Verulega aukin lofthæð er á efri hæð hússins og lofthæð 
á neðri hæð hússins er meiri en gengur og gerist.  Gólfsíðir gluggar 
að hluta og mjög stórar svalir til suðurs og vesturs auk skjólsællrar 
viðarverandar út af neðri hæð. Aðkoma að húsinu er góð og hellulögð 
bílastæði eru fyrir allt að 4-5 bíla fyrir framan húsið. Hitalagnir eru 
í hellulögðum bílastæðum fyrir framan bílskúr og í gangstétt fyrir 
framan húsið. Verð 105,0 millj.

Opið hús sunnudaginn 26. mars á milli kl. 13 og 14. 

OPIÐ 

HÚS

Hraunás 12 – Garðabæ 
Glæsilegt parhús á frábærum útsýnisstað

Fasteignasalan 
Þingholt kynnir 2ja 
herbergja 61,4 fm íbúð 
á fyrstu hæð í góðu 
lyftuhúsi við Gaukshóla 
í Breiðholti. 

Lýsing : Gengið er 
inn í hol. Baðherbergi 
er flísalagt hólf í gólf 
með innréttingu og 

baðkari. Svefnherbergi er með fataskáp og dúk á gólfi. Í Eldhúsi 
er  borðkrókur með glugga og  innréttingu. Stofa með útgengi 
út á svalir og harðparketi á gólfum.  Sérgeynsla í kjallara og 
sameiginleg hjólageymsla. Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús.
Sölumaður Ísak V. Jóhannsson sími 822-5588 isak@tingholt.is
Þingholt fasteignasala hefur starfað frá árinu 1976 og starfa þar 
þaulreyndir sölumenn. Vantar allar gerðir eigna á skrá.

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

Gaukshólar í Breiðholti

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Eignamiðlun kynnir eignina Borgartún 23 til leigu. 
Um er að ræða skrifstofur og lagerhúsnæði/verkstæði. 
Eignin er skráð 1546,2 fm og er á þremur hæðum auk 
bakhúss.

Eignin leigist í heilu lagi og er laus fljótlega.

Borgartún 23
Til leigu

Daði Hafþórsson

Aðstoðarmaður fasteignasala

dadi@eignamidlun.is

824 9096

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090


