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Meiriháttar góð
sumarvinna!
Rauði krossinn á Íslandi leitar að góðu fólki 
á aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA – sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla 
af störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá og
meðmælum á helga@redcross.is fyrir 20. apríl.
Fyrirspurnir sendist á sama netfang.

Af mannúð í        ár

Viltu vaxa með okkur?

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði 
mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir 
matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. 
Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 180 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2 
að stærð. Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn 
hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er enn sem fyrr lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja 
braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning.
Skaginn 3X hlaut nýlega Nýsköpunarverðlaun Íslands.

• Skapandi og lausnamiðaður tæknimaður
• Góð þekking á 3D-teikniforritum
• Góð þekking á raf- og vélbúnaði æskileg

Skaginn 3X óskar eftir vélahönnuði á tæknideild

• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
• Mikill metnaður og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku 

Nánari upplýsingar gefur Jónmundur Ingólfsson í síma 894 4449.
Umsóknir skulu berast á netfangið job@skaginn3x.com fyrir 18. apríl.

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun og yfirgrips-
mikil reynsla sem nýtist í starfi

 » Góð þekking á starfsemi  
fjármálafyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni  
í mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur 
G. Jónsson, mannauðsstjóri, í síma 
410 7904 eða baldur.g.jonsson@
landsbankinn.is og Helgi Teitur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Einstaklingssviðs, í síma  
410 5601 eða helgi.t.helgason@
landsbankinn.is.

Landsbankinn auglýsir starf forstöðumanns Bíla- og tækjafjármögnunar 
laust til umsóknar. Bíla- og tækjafjármögnun Landsbankans veitir 

einstaklingum og fyrirtækjum fjármögnun á bifreiðum, vélum og tækjum. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi, með góða þekkingu 

á fjármálamörkuðum og mikla reynslu af stjórnun, til að leiða starfsemi 
einingarinnar. 

Forstöðumaður Bíla-  
og tækjafjármögnunar

Helstu verkefni
 » Yfirumsjón með öllum rekstri 
Bíla- og tækjafjármögnunar

 » Yfirumsjón með þjónustu  
og ráðgjöf til viðskiptavina

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi  
og öflun nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, 
áhættu og vanskilum

 » Yfirumsjón með samstarfs-
samningum við bíla- og  
tækjasala

Umsókn merkt Forstöðumaður fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is  
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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Grunnskóli Borgarfjarðar er þriggja starfstöðva grunnskóli 
með um 200 nemendur. Starfstöðvar hans eru á Kleppjárn-
sreykjum, Varmalandi og Hvanneyri. 

Tvo kennara vantar í fullar stöður að Hvanneyrardeild 
skólans vegna afleysinga. Um er að ræða umsjónarkennara 
á yngsta stigi.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KI og LS.  
Umsóknarfrestur er til  1.maí n.k.

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með  
upplýsingum um menntun, réttindi og  starfsreynslu,  
ásamt ábendingu um meðmælendur.

Mikilvægt er að umsækjendur hafi áhuga á að starfa með 
börnum, búi yfir færni í mannlegum  samskiptum, frumkvæði  
í  starfi,  jákvæðni,  sjálfstæði og skipulögðum vinnu-
brögðum  og  séu tilbúnir að vinna eftir stefnu og gildum 
skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ .

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar og  
Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að sækja 
um störf hjá sveitarfélaginu.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 
skólastjóri í síma 847-9262/433-7300 netfang;  
ingibjorg.inga@gbf.is

Grunnskóli Borgarfjarðar 
auglýsir eftir kennurum til starfa 
fyrir skólaárið 2017-2018

Vélstjóri
Sumarafleysing

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar 
í sumarafleysingar 

Tímabil: 01. maí og 31. ágúst

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi “ VSIII“ 

að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eyfangehf@simnet.is

Capacent — leiðir til árangurs

ÍV sjóðir er dótturfélag Íslenskra 
verðbréfa. Íslensk verðbréf 
er verðbréfafyrirtæki sem 
veitir sérhæfða og sérsniðna 
þjónustu á sviði eignastýringar, 
markaðsviðskipta og sérhæfðra 
fjárfestinga. Eignir í stýringu 
ÍV nema um 125 mö.kr. Félagið 
var stofnað árið 1987. Íslensk 
verðbréf hafa yfir að ráða 
fleiri en 20 sérfræðingum 
með yfir 15 ára starfsreynslu 
á fjármálamarkaði að 
meðaltali auk víðtækrar 
menntunar. Áhersla er lögð 
á gott starfsumhverfi og 
stuðla þannig að ánægju 
starfsmanna félagsins og um 
leið viðskiptavina þess.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4832 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta-, hag- eða verkfræði eða 
sambærileg menntun.
Próf í verðbréfaviðskiptum kostur.
Starfsreynsla á verðbréfamarkaði kostur.
Góð greiningarhæfni.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
Öguð og skipulögð vinnubrögð.
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Umsóknarfrestur

24. apríl 

Starfssvið
Stýring sjóða.
Greining á fjárfestingakostum.
Þátttaka í mótun fjárfestingastefnu.
Samskipti við aðila á fjármálamarkaði og eftirlitsaðila.

ÍV sjóðir leita að öflugum liðsmanni í starf sjóðstjóra á Akureyri. ÍV sjóðir er fjármálafyrirtæki sem rekur 14 verðbréfa-, 
fjárfestinga- og fagfjárfestasjóði. Eignir í stýringu félagsins nema um 40 mö.kr. Skrifstofur félagsins eru á Akureyri. 
Félagið er dótturfélag Íslenskra verðbréfa. 

ÍV sjóðir

Sjóðstjóri
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ÍSLENSK VERÐBRÉF

ÍV SJÓÐIR

ÍV SJÓÐIR

Íslensk verðbréf - síðan 1987 

ÍV sjóðir

ÍSLENSK VERÐBRÉF

síðan 1987

Icewear óskar eftir að ráða 
útsjónarsaman og skapandi 
markaðsstjóra  

Umsókn ásamt ferilskrá merkt „Markaðsstjóri“ sendist á
netfangið fridrik@icewear.is fyrir 18. apríl.    

Starfssvið
• Stefnumótun og 

áætlanagerð í 
markaðsmálum

• Tengsl við �ölmiðla og 
 samstarfsaðila
• Dagleg eftirfylgni og 

rekstur markaðsdeildar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í 

starfi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Reynsla af markaðsmálum
• Iðni og útsjónarsemi
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Hugmyndaauðgi og 

sköpunarkraftur
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Markaðsstjóri 

Icewear var stofnað 1972. Fyrirtækið rekur sauma- og prjónastofu 
í Vík í Mýrdal og saumastofu í Reykjanesbæ. Þá rekur Icewear 
heildsölu og 11 verslanir á Íslandi sem selja framleiðsluvörur 
fyrirtækisins. Icewear fatnaður er einnig seldur í verslunum í 
Evrópu og Norður Ameríkur. Hjá Icewear starfa 200 manns.

Icewear leitar eftir markaðsstjóra

ICEWEAR Atv.augl. Markasstjóri 4x20cm.pdf   1   7.4.2017   14:43



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. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.  
 
Viðkomandi þarf að geta 
staðist öryggisvottunarkröfur 
samkvæmt lögum nr. 52/2006 
og 34/2008.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4828 

Hæfniskröfur
Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði.
Hdl. réttindi.
Reynsla af lögfræðistörfum er skilyrði.
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða 
sambærilegum störfum er kostur.
Afburða færni í mannlegum samskiptum.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
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Umsóknarfrestur

24. apríl 

Starfssvið
Almenn lögfræðistörf fyrir Landhelgisgæsluna.
Utanumhald vegna rannsókna og reksturs opinberra mála á 
starfsvettvangi Landhelgisgæslunnar.
Samskipti og lögfræðileg verkefni vegna varnartengdra 
verkefna. 
Umsagnir um lagafrumvörp, reglugerðir og 
þingsályktunartillögur sem varða  starfsemina.
Stjórnsýslumálefni vegna starfsemi Landhelgisgæslunnar.
Fagleg ráðgjöf varðandi innlenda og erlenda samningagerð 
og skuldbindingar sem Landhelgisgæslan er aðili að.
Önnur lögfræðitengd verkefni.

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu yfirlögfræðings. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
til krefjandi verkefna. Um er að ræða almenn lögfræðistörf á starfssviði Landhelgisgæslunnar og á sviði öryggis- og 
varnarmála en Landhelgisgæslan fer með daglega framkvæmd varnartengdra verkefna og er í miklu samstarfi við stofnanir 
Atlantshafsbandalagsins og aðildarþjóðirnar. Í starfinu reynir mikið á samskipti á ensku, bæði í töluðu og rituðu máli og 
gera má ráð fyrir að viðkomandi þurfi að ferðast vegna starfa sinna. Starfsstöð yfirlögfræðings er bæði í Reykjavík og á 
Öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 

Landhelgisgæsla Íslands

Yfirlögfræðingur

Spennandi starf

Skipulagsfulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Reykjanesbær er fimmta 
fjölmennasta sveitarfélag á 
Íslandi með um 16.000 íbúa. 
Sveitarfélagið var stofnað 11. 
júní 1994 við sameiningu þriggja 
sveitarfélaga. Fá sveitarfélög 
á Íslandi hafa vaxið með 
sama hraða og Reykjanesbær 
undanfarin ár. 
 
Hjá Reykjanesbæ starfar 
samhentur hópur starfsmanna 
sem hefur það að leiðarljósi að 
þjónusta við íbúa bæjarfélagsins 
sé eins og best verður á kosið 
hverju sinni. Við bjóðum 
góða starfsaðstöðu, jákvætt 
andrúmsloft og samstarfsfólk 
sem tekur áskorunum hvers 
dags af eldmóði og krafti.  
 
Við ráðningar er ávallt höfð 
hliðsjón af jafnréttisáætlun 
Reykjanesbæjar. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4814 

Menntunar- og hæfniskröfur
Kröfur um menntun og starfsreynslu er að finna í 7. gr. 
skipulagslaga. 
Hæfni til greiningar og framsetningar á flóknum gögnum.  
Góð almenn tölvukunnátta auk þekkingar á hönnunar-, 
umbrots-, og teikniforritum.
Góð færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti. 
Góð kunnátta í íslensku og ensku. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af 
teymisstarfi. 
Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til að vinna 
sjálfstætt.
Frumkvæði og áræðni. 
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Umsóknarfrestur

23. apríl 

Starfssvið
Verkstjórn og yfirferð skipulagsverkefna sem þarfnast 
lögbundinnar skipulagsmeðferðar. 
Umsjón verkefnateyma á umhverfissviði.  
Mat og gerð umsagna vegna fyrirspurna, umsókna, 
framkvæmdaleyfa og annarra erinda er varða skipulagsmál 
og byggingarleyfisskyldar framkvæmdir.
Undirbúningur og úrvinnsla funda umhverfis- og 
skipulagsráðs.  
Samskipti og ráðgjöf til íbúa, bæjarfulltrúa, hönnuði og 
verktaka.  
Samskipti við opinberar stofnanir.
Önnur verkefni á vegum umhverfissviðs. 

Reykjanesbær leitar að öflugum skipulagsfulltrúa til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum. Viðkomandi þarf að 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. Um er að ræða spennandi starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og 
framsækni í skipulagsgerð að leiðarljósi. 
 
Skipulagsfulltrúi heyrir undir sviðsstjóra umhverfissviðs.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

 

Spennandi störf hjá Vaka

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vaki er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á tæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur 
Vaka eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og seldar í yfir 60 löndum. Starfsmenn eru 30 talsins á Íslandi 
og 20 starfsmenn starfa í dótturfyrirtækjum Vaka í Chile, Skotlandi og Noregi. Miklar breytingar í rekstri 
fyrirtækisins voru í nóvember 2016 þegar Pentair Aquatic Eco Systems keypti öll hlutabréf í Vaka. Vaki er því 
orðinn hluti af stóru fyrirtæki sem ætlar sér mikið á fiskeldissviðinu á næstu árum. 

Sjá nánar á www.vaki.is
Sjá nánar á www.pentairaes.com

Samhliða víðtækara vöruúrvali og aukinni þekkingu leitum við nú að öflugum einstaklingum til þess að takast 
á við krefjandi verkefni sem framundan eru. Við bjóðum upp á spennandi starfsvettvang í vaxandi alþjóðlegu 
umhverfi, góða starfsaðstöðu og árangurstengd launakjör.

Rafeindavirki eða rafvirki
Starfið felst í þátttöku í framleiðsluteymi Vaka.  
Rafeindavirki vinnur undir beinni stjórn framleiðslu-
stjóra og ber ábyrgð á eftirfarandi málaflokkum 
gagnvart honum og upplýsingaflæði til hans.

Helstu verkefni:
• Prófun, samsetning og viðgerðir á 

framleiðslubúnaði Vaka
• Tækniaðstoð og fjarþjónusta við 

undirverktaka, notendur og þjónustuaðila
• Viðgerðir rafeindakorta og prófun
• Þátttaka í þróunarverkefnum
• Annað tilfallandi

Menntun og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafeindavirkjun eða rafvirkjun
• Drifkraftur og metnaður
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir 

samskiptahæfileikar
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Söluráðgjafi
Um er að ræða nýja stöðu vegna aukinna 
verkefna á Íslandi og erlendis. Söluráðgjafi 
vinnur undir beinni stjórn framkvæmdastjóra og 
ber ábyrgð á eftirfarandi málaflokkum gagnvart 
honum og upplýsingaflæði til hans.

Helstu verkefni:
• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Skráning pantana og samningagerð
• Þátttaka í vörusýningum og ráðstefnum
• Mikil samskipti við viðskiptavini víða um heim

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mikill áhugi á sölumennsku
• Drifkraftur og metnaður
• Góð færni í talaðri og ritaðri ensku
• Tölugleggni og nákvæmni

Hugbúnaðarsérfræðingur
Starfið felst í að þróa nýjar lausnir á sviði 
gagnabirtingar og úrvinnslu, ásamt því að 
gera umbætur á núverandi hugbúnaði.

Helstu verkefni:
• Hönnun, útfærsla og rekstur á hugbúnaðarkerfi 

fyrir framleiðslustýringu í fiskeldi
• Umsýsla gagnagrunna og þróun hugbúnaðar til 

greiningar gagna
• Þróun á vefsíðu og skýrslugerð
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á vefforritunarmálum s.s. Javascript, 

C#, SQL
• Reynsla af hugbúnaðargerð er mikill kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir 

samskiptahæfileikar

Upplýsingar veita:  
Þórir Þorvarðarson - thorir@hagvangur.is         
  Inga S. Arnardóttir - inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.
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Við leitum að snillingi í reikningshaldi

Helstu verkefni
• Bókhaldsþjónusta til viðskiptavina, svo sem 

launavinnsla, skattskil og gerð ársreikninga
• Þjónusta, ráðgjöf og þjálfun viðskiptavina sem nýta 

sér viðskiptahugbúnað félagsins
• Ráðgjöf um þróun og virkni nýs 

viðskiptahugbúnaðar félagsins á sviði reikningshalds
• Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari, háskólagráða í viðskiptafræði 

eða sambærileg menntun
• Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á bókhaldi 
• Reynsla af gerð milliuppgjöra og ársreikninga
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni til að miðla í 

rituðu og töluðu máli
• Mjög góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg

Ungt, vaxandi þjónustufyrirtæki í viðskiptahugbúnaði og bókhaldsþjónustu óskar eftir snillingi í reikningshaldi. 
Í starfinu felst almenn bókhaldsþjónusta, launaumsjón, skattskil og gerð ársreikninga fyrir viðskiptavini, ásamt 
almennri ráðgjöf, þjálfun og þjónustu tengdri viðskiptahugbúnaði félagsins. 

Mikilvægt er að hafa mjög ríka þjónustulund, elska reikningshald og tölvur og hafa gaman af samskiptum við 
annað fólk. Í boði er vel launað og krefjandi starf í skemmtilegu og lifandi umhverfi hjá vaxandi félagi.

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
18. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 
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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 16. 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 sviðsstjóra, 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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Hagfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Rannsóknir og greining á húsnæðismarkaði
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga  

á sviði húsnæðismála
• Framsetning upplýsinga til stjórnvalda og almennings 

sem varða húsnæðismál
• Að fylgjast með þróun á fasteigna- og lánamarkaði
• Að meta þörf fyrir nýbyggingar og leiguhúsnæði eftir 

landsvæðum
• Að meta efnahagslegar aðstæður á húsnæðismarkaði
• Útgáfa efnis og skýrslugjöf

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á húsnæðismarkaði
• Reynsla af greiningarvinnu
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga
• Skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 24. apríl nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan hagfræðing til starfa í hagdeild á húsnæðissviði. Íbúðalánasjóður 
gegnir mikilvægu hlutverki á sviði húsnæðismála og er ráðherra og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar á því sviði. 
Meginverkefni hagdeildar ÍLS er að styrkja grunnákvarðanatöku á húsnæðismarkaði. Viðkomandi þarf að vera 
sjálfstæður í störfum og geta miðlað efni sjóðsins til stjórnvalda, fjölmiðla og almennings.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, og 
greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast 
eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.



Application period ends April 20th 2017.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources tel. 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 

2800 employees in over 20 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

The Project Manager will identify, assess, and execute M&A projects and strategic partnerships for Corporate 
Development. You will work closely with senior management and external advisors to develop business cases for 
strategic opportunities.  

PROJECT MANAGER CORPORATE DEVELOPMENT

RESPONSIBILITIES: 
• Maintain M&A pipeline, screen industry, and 

identify potential targets with the help of 

management and external advisors.

• Provide analytic support in planning strategic 

growth initiatives, and create market intelligence.

• Responsible for business and financial analysis of 

strategic investment opportunities

• Build financial and operating models, including 

discounted cash flow and return analysis.

• Coordinate due diligence processes with external 

consultants and internal colleagues.

• Contribute to post-acquisition integration 

planning.

• Assist in developing and managing the M&A 

process.

QUALIFICATIONS: 
• University degree in Business Administration or 

Finance.

• Minimum of 5 years’ relevant experience.

• Corporate finance experience, valuation and 

valuation models.

• Expertise in business case creation.

• Sales & marketing experience desired.

• Strong analytical, consultative, and problem solving 

capabilities.

• Project management skills, and ability to work 

independently.

• Excellent oral and written communication skills.

• Advanced Excel and PowerPoint skills for financial 

modeling and presentation of business cases.

• Good interpersonal and relationship building skills.

• Highly proficient in spoken and written English

VR-15-025

Ert þú sérfræðingur  
í markaðsmálum?
Markaðsdeild N1 leitar að kraftmiklum og drífandi liðsfélaga. Við erum í miklum 
sóknarhug og ótal spennandi verkefni bíða. Sendu okkur umsókn ef þú ert til í nýjar 
áskoranir sem krefjast markvissra vinnubragða og skapandi hugsunar.

Áhugasamir sæki um á starf.n1.is – merkt markaðsdeild, fyrir 21. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Þyrí Dröfn Konráðsdóttir, markaðsstjóri N1  
í síma 660 3345 eða thyri@n1.is.

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

Helstu verkefni
• Umsjón með auglýsingum
 og öðru markaðsefni 
• Verkefnastjórnun 
• Uppbygging vörumerkja 
• Samskipti við auglýsingastofu 

Hæfniskröfur
• Áhugi og þekking á markaðsmálum 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
 og hópvinnu
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Gott auga fyrir hönnun
• Frumkvæði 
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H&S rafverktakar.
Óska eftir rafvirkja til framtíðarstarfa.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem treystir sér til að gera 
það sem þarf til að ná frábærum árangri í krefjandi umhverfi.

Við auglýsum eftir vönum rafvirkja til starfa við við alhliða 
raflagnir. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður, þjónustulipur, 
góður í samskiptum og hafa áhuga á nýjungum í faginu.

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi ferilsskrá á harald@hos.is fyrir 25. apríl.
Fyrirspurnum verður eingöngu svarað í pósti. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

H&S rafverktakar sérhæfa sig í töflusmíði. Aðgangskerfum, 
ljósleiðurum ásamt þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. H&S 
rafverktakar er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér stundvísi 
og samviskusemi. 

Lagnahönnuður
New Nordic Engineering ehf. Óskar eftir að ráða verk-
fræðing eða tæknifræðing til að starfa við lagnahönnun.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af lagnahönnun.

Umsóknir skal senda til New Nordic Engineering ehf, 
Hlíðasmára 19, 201 Kópavogi eða á netfangið  
nne@new-nordic.eu, fyrir 25. apríl 2017.

Upplýsingar veita Jökull Jónsson í síma 854-4080 og  
Sturlaugur Ómarsson í síma 899 3077.

New Nordic Engineering ehf var stofnuð árið 2014 og  
er lítil en öflug stofa á sviði burðarþols-, lagna og  
loftræsihönnunar.

Óskum eftir áhugasömum fagmanni til að gegna starfi yfir-
matreiðslumanns og gæðastjóra á Culiacan. Um er að ræða 
krefjandi starf í skemmtilegu og metnaðarfullu starfsumhverfi. 

Ábyrgð og skyldur:
Matreiðslumaður hefur yfirumsjón með rekstri eldhúss,  
innkaupum á hráefni, vinnuskipulagi í eldhúsi ásamt að hafa 
yfirumsjón með gæðamálum fyrirtækisins. 

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu. Reynsla af mexikóskri matargerð 

Áhugi fyrir gæðamálum. Skipulag og snyrtimennska skilyrði. 
Vinnutími 8 til 17 virka daga. 

Culiacan er matsölustaður sem bíður upp á mexikóska 
matargerð. Fyrirhugað er að opna fleiri staði á árinu 2017 þar 
sem yfirmatreiðslu maður hefur yfirumsjón með uppskriftum og 
gæðamálum í fyrirtækinu. Góð laun fyrir réttan aðila.  
Gildin okkar eru: fagmennska, þekking og upplifun 

Umsóknir skulu berast til: steingerdur@culiacan.is

Yfirmatreiðslumaður/Gæðastjóri

Þjónustufulltrúar
Starfssvið þjónustufulltrúa
• Afgreiðsla og sala aðgöngumiða.
• Leiðsögn um sýninguna.
• Teymisvinna með öðrum þjónustufulltrúum.
• Samvinna við samstarfsaðila Perlunnar.

Hæfniskröfur þjónustufulltrúa
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Jákvæðni og færni í mannlegum 
 samskiptum.
• Geta unnið sjálfstætt og undir álagi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta;
 þriðja tungumál er kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Áhugi á náttúru Íslands.

Í byrjun sumars opnar stærsta og 
metnaðarfyllsta náttúrusýning 
landsins í Perlunni – Undur íslenskrar 
náttúru. Um er að ræða nýjan og 
spennandi starfsvettvang í hjarta 
borgarinnar þar sem tekið er á móti 
fólki í stórglæsilegu safni sem hyllir 
Ísland og íslenska náttúru. 
Perla norðursins ehf. leitar að 
framúrskarandi þjónustufulltrúum, 
bæði í sumarstörf og framtíðarstörf. 
Þjónustufulltrúar eru andlit 
fyrirtækisins og taka að sér fjölbreytt 
og skemmtileg verkefni á safninu.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2017. Umsjón með ráðningu hefur Helga Viðarsdóttir, 
markaðsstjóri Perlunnar. Fyrirspurnum um starfið skal beina til umsokn@perlanmuseum.is.
Sótt er um starfið rafrænt á alfred.is/starf/9768.

perlanmuseum.is
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Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega 
ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að 
leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

> Launafulltrúi
Launafulltrúi starfar afar náið með öllum starfs- 
mönnum og stjórnendum fyrirtækisins.

Starfssvið
• Umsjón og eftirlit með tímaskráningarkerfi   

og vinnutímareiknireglum
• Þátttaka í mánaðarlegri launavinnslu
• Samskipti og upplýsingagjöf til starfsmanna um 

kjara- og réttindamál
• Móttaka samninga, skráning og skjölun samninga
• Greining og úrvinnsla tölfræðilegra upplýsinga

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á launasetningu og vinnurétti
• Mjög góð tölvufærni og kunnátta á Excel
• Þekking á H3 launakerfi og Bakverði 

tímaskráningarkerfi kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Eiginleikar
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, öguð vinnubrögð og metnaður   

til að ná árangri
• Sjálfstæð vinnubrögð og geta til að vinna undir álagi

> Vinnuverndarfulltrúi 
Meginverksvið vinnuverndarfulltrúa er að tryggja að 
öryggisstefnu fyrirtækisins sem snýr að vinnuvernd 
sé fylgt í hvívetna. 

Starfssvið
• Yfirumsjón með vinnuverndarstarfi 
• Eftirfylgni með öryggisstefnu fyrirtækisins
• Ábyrgð á innri öryggisúttektum og skráningu frávika
• Framkvæmd áhættumats starfa
• Fræðsla og upplýsingagjöf um vinnuverndarmál
• Skjölun á verklags– og vinnureglum vegna 

vinnuverndar
• Leiðtogi og verkefnastjóri öryggisnefndar

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af  vinnuverndarmálum æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til   

þess að starfa í hóp

Eiginleikar
• Seigla og brennandi áhugi á vinnuverndarmálum
• Sjálfstæði, öguð vinnubrögð og metnaður til   

að ná árangri

> Forstöðumaður innkaupa-
pantana og greiðslustýringar 
Forstöðumaður ber ábyrgð á að staðla og einfalda 
vinnulag við innkaupapantanir og greiðslustýringu 
(P2P) fyrir samstæðuna í samvinnu við fjármála- 
stjóra. 

Starfssvið
• Ábyrgð á og eftirfylgni með stöðlun og einföldun 

vinnulags P2P ferils innan samstæðunnar
• Samþætting og samhæfing vinnu starfsmanna sem 

hafa aðkomu að P2P innan samstæðunnar  
• Stjórnunarleg ábyrgð á verkefnum P2P teymis sem 

staðsett er í tveimur löndum.

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða annað 

háskólapróf sem nýtist í starfið 
• Gerð er krafa um marktæka stjórnunarreynslu og 

reynslu af sambærilegum verkefnum
• Framúrskarandi tölvuþekking og kunnátta í að nýta 

upplýsingakerfi sem stjórntæki
• Reynsla af breytingastjórnun er æskileg
• Góð skipulagshæfni

Eiginleikar
• Frumkvæði, eldmóður og metnaður    

til að ná árangri í starfi
• Afburða samskiptahæfni og færni í   

mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

> Sérfræðingur í   
mannauðsdeild   
Sérfræðingur hefur umsjón með greiningu gagna og 
skýrslugerð ásamt því að sinna fjölbreyttum verk- 
efnum mannauðsmála. 

Starfssvið
• Umsjón með greiningu og skýrslugerð  

tengdum mannauðsmálum
• Tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Þátttaka í áætlanagerð
• Aðkoma að ráðningum og fræðslumálum

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð töluleg færni og kunnátta á Excel
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Eiginleikar
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði, öguð vinnubrögð og metnaður   

til að ná árangri
• Áhugi á greiningu og framsetningu tölulegra gagna
• Geta til að vinna undir álagi

> Innheimtufulltrúi   
Innheimtufulltrúi sér um daglega innheimtu  
viðskiptakrafna, færslu innborgana og afstemmingu. 

Starfssvið
• Umsjón með innheimtu viðskiptakrafna
• Ábyrgð á færslu innborgana og afstemming
• Frágangur og eftirfylgni innheimtu

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innheimtustörfum æskileg
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Góð enskukunnátta bæði í tali og riti

Eiginleikar
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
• Nákvæmni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Má bjóða þér 
um borð?
Samskip leita að kraftmiklum, metnaðarfullum og 
áhugasömum starfsmönnum í fjölbreytt störf á 
starfsstöð sína við Kjalarvog. 

Hjá Samskipum er lögð áhersla á gott starfs-
umhverfi, jafnræði og góðan starfsanda. 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri 
ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem 
tilgreinir á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi 
uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og hæfni.

Sótt er um störfin á vef Samskipa, www.samskip.is 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

Nánari upplýsingar um störfin  veitir 
Bára Mjöll Ágústsdóttir mannauðsstjóri,
bara.mjoll.agustsdottir@samskip.com



Auglýsum eftir verkstjóra og smið
Nóg af verkefnum.

Hæfniskröfur eru reynsla af verkefnastjórnun.   
Meistararéttindi eða tækninám er æskilegt.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

RAFVIRKI 
Fagraf ehf. óskar eftir rafvirkja sem getur unnið bæði í hóp 

og sjálfstætt.

Sveinspróf kostur, íslenskukunnátta skilyrði.  
Góður vinnutími, fjölbreytt verkefni, góður starfsandi.
Upplýsingar sendist á fagraf@fagraf.is merkt atvinna.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál  
og svarað.

Móttökuritari og aðstoð
óskast á læknastofu. Fjölbreytt starf.

Starfshlutfall samkv. samkomulagi.

Umsóknir sendist á:  box@frett.is

Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

 

Sótt er um á ráðningavef okkar starf.or.is/veitur/ . Frekari aðstoð veitir Bryndís 
Ernstsdóttir, netfang starf@veitur.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl.

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 
fráveitu þar sem hver einasti starfsmaður er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum 
okkar áreiðanlega þjónustu. Við erum fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við að vera í 
fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi. Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum 
hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur sem karla til að sækja um.

Ertu leiðtogi? 
Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða og styðja teymi starfsmanna sem 
sér um innfærslu gagna í landupplýsingakerfi, ásamt því að taka þátt í daglegum 
verkefnum teymisins. Við leggjum áherslu á að stjórnendur okkar gegni 
forystuhlutverki í öryggismálum, efli og styðji starfsfólk til góðra verka, sýni 
virðingu og ábyrgð í samskiptum og heiðarleika í upplýsingagjöf.

Teymisstjóri landupplýsinga

Helstu verkefni:
• Leiða þróun og rekstur landupplýsingakerfis
• Færa inn og taka gögn út úr landupplýsingakerfi 
• Leiða og styðja innfærsluteymi

Mikilvægir eiginleikar:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á landupplýsingakerfum er skilyrði
• Þekking á rekstri landupplýsingakerfa er mikill kostur 
• Leiðtogafærni eða reynsla af að stýra hóp er mikilvæg 

“Vissir þú að 
  Veitur eru stærsta 
  matvælafyrirtæki landsins?”

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi,		

m.a.	í	bókasafns-	og	upplýsingafræði.	
•	 Þekking	og	reynsla	af	skjalastjórn	nauðsynleg.
•	 Reynsla	af	innleiðingu	skjalastýringar-	

kerfis	kostur.
•	 Ábyrgð,	vandvirkni	og	nákvæmni.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta.
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku.

Helstu verkefni: 
•	 Móttaka,	skráning,	varðveisla,	pökkun	og	

miðlun	skjala.	
•	 Ábyrgð	og	umsjón	með	þróun	skjalastefnu	

og	verklags	við	skjalastjórnun.
•	 Aðstoð	við	starfsfólk	og	stjórnendur	varðandi	

skjalamál	og	skjalakerfi.
•	 Eftirfylgni	með	skjalaskráningu	og	frágangur	

skjalasafns.
•	 Umsjón	með	innri	vef	og	bókasafni.	

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	sam-
kvæmt	kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðra	
starfsmanna	stjórnarráðsins	og	fjármálaráðherra.
Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	
auglýst	starf.		

Nánari	upplýsingar	veitir	Guðný	Elísabet	Inga-	
dóttir,	starfsmannastjóri	í	síma	5459000.	Öllum	
umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu	liggur	fyrir.	

Umsóknarfrestur er til 26. apríl nk. 
Umsóknum	skal	skila	rafrænt	á	vefsíðu	ráðu-
neytisins:	http://www.innanrikisraduneyti.is/
raduneyti/storf/.	Ef	ekki	eru	tök	á	að	sækja	um	
rafrænt	má	senda	umsókn	til	ráðuneytisins	að	
Sölvhólsgötu	7,	101	Reykjavík.	

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	
6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.

Skjalastjóri

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu	7
101	Reykjavík
Sími	545	9000

Auglýst er laust til umsóknar starf skjalastjóra í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem 
verður til við uppskiptingu innanríkisráðuneytisins í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
annars vegar og dómsmálaráðuneyti hins vegar þann 1. maí nk. Verkefni ráðuneytisins verða 
m.a.: samgöngur, sveitarstjórnarmál, fjarskipti, póstmál, netöryggi og málefni upplýsinga-
samfélagsins. Nánari upplýsingar um starfsemi ráðuneytisins má finna á heimasíðunni 
www.innanrikisraduneyti.is



Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása  
eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum.  
Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining á spilliforritum og viðbrögð við öryggisatvikum
• Atvika-, veikleika- og búnaðargreining, ásamt því að dreifa upplýsingum um atvik og  

berskjölduð tölvu- og fjarskiptakerfi
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila 
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
• Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum
• Eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis. 
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga,  

ásamt þekkingu á fjarskiptamarkaðnum, er æskileg. Þekking á fjármálageiranum og/eða 
orkugeiranum og öryggismálum þeirra er kostur.

• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa  
yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi. 

• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð. 
• Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra.
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar.  
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í tölvunar-
fræði eða sambærileg menntun

 » Sterkur bakgrunnur í C# .NET 
og SQL

 » Hæfni í samantekt á kröfum  
og hönnun á lausnum

 » Frumkvæði, fagmennska 
og færni í mannlegum sam-
skiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Óskar 
Sigurgeirsson, deildarstjóri 
Hugbúnaðarlausna í síma 410 
7075 og Berglind Ingvarsdóttir, 
mannauðsráðgjafi í síma 410 7914.

Landsbankinn leitar að öflugum forritara til starfa í hóp reyndra sérfræðinga 
í Hugbúnaðarlausnum hjá Landsbankanum. Bankinn hefur sett sér 

metnaðarfulla stefnu um stafræna tækni með það að markmiði að gera 
bankaviðskipti aðgengilegri í rafrænum dreifileiðum. Þetta er tækifæri fyrir 
lausnamiðaðan einstakling sem hefur áhuga á að taka þátt í athyglisverðum 

breytingum á bankaumhverfinu og takast á við krefjandi þróunarverkefni.

Hugbúnaðar- 
sérfræðingur

Helstu verkefni
 » Nýsmíði, umbóta- og  
samþættingarverkefni

 » Þróun lausna í takt við stefnu 
bankans

 » Greining og hönnun verkefna  
í samstarfi við hagsmunaaðila

Umsókn merkt Hugbúnaðarsérfræðingur fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl nk.



- skrifstofumanni (50-100%). Reynsla og tölvufærni æskileg
- ökuleiðsögumanni (50-100%) og gönguleiðsögumanni 

Soleil de Minuit Voyages  (Miðnætursól) soleil@soleil.is

FERÐASKRIFSTOFA
óskar eftir frönsku- og enskumælandi

Laugavegur 174 | Sími 569 3800 |  www.birrngahusid.is 

VIÐ LEITUM AÐ
BIRTINGARÁÐGJAFA

Birtingahúsið leitar að öflugum 
og skemmtilegum liðsfélaga

Verkefni ráðgjafa eru meðal annars:

Ráðgjafi þarf m.a. að búa yfir:

Menntunar og hæfniskröfur:

- Góðri samskiptahæfni, frumkvæði og sveigjanleika
- Getu rl að vinna sjálfstææ og í hópi
- Talnagleggni og öguðum vinnubrögðum
- Getu rl að takast á við  ölbreyæ og skemmrleg verkefni

- Gerð birrngaáætlana
- Úrvinnsla úr markaðsrannsóknum
- Samskipr við viðskiptavini
- Kostnaðareeirlit

- Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýrst í starfi
- Góð almenn tölvukunnáæa er skilyrði og gert ráð
  fyrir að viðkomandi búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu
  á Excel

Birrngahúsið er leiðandi fyrirtæki á sviði birrngaráðgjafar og 
sinnir markaðsráðgjöf fyrir mörg af þekktustu  vörumerkjum 
landsins, bæði innlend og erlend. Birrngahúsið er skipað 
snjöllu starfsfólki og hefur  mörg undanfarin ár verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR auk þess að vera framúrskarandi 
samkvæmt úæekt Credirnfo.

Umsókn og ferilskrá sendist með tölvupósr á
hugi@birrngahusid.is, merktar ,,Birrngaráðgjafi”.
Tekið er á mór umsóknum rl og með 12. apríl. 
Trúnaði heirð og öllum umsóknum svarað.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Gæðastjóri
Tollstjóri leitar að öflugum gæðastjóra til liðs við sérfræðinga þróunarsviðs í upplýsinga- og skjalastjórnun, gæðastjórnun og verkefnastjórnun.

Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Gildi Tollstjóra eru 
traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna og BHM. 

Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur  
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.  Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut Benediktsdóttir, forstöðumaður þróunarsviðs, í síma 560-0385. Umsókn merkt „Gæðastjóri“ skal skila rafrænt á netfangið starf@tollur.is fyrir 24. apríl nk.

Stefna Tollstjóra er að vera framsækin ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að mannauði sínum.  
Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur eru lykilþættir í sókn Tollstjóra að framúrskarandi árangri.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðeigandi stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.   
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið
- Framfylgja stefnu Tollstjóra í þjónustu- og gæðamálum. 
- Þróun og rekstur á gæðastjórnkerfi Tollstjóra sem vottað er skv. ISO 9001 og ÍST 85:2012 stöðlunum. 
 Rík áhersla er lögð á upplýsingaöryggi, ferla- og áhættustjórnun sem hluta stjórnkerfisins.  
 Þátttaka í greiningu viðskiptaferla og umbótum á þeim.
- Umsjón með innri úttektum og úttekt vottunaraðila. 
- Fræðsla og ráðgjöf um þjónustu- og gæðamál. 
- Vinna úr upplýsingum og lykiltölum til að meta árangur gæðastarfs.
- Umsjón með rýni stjórnenda.

Hæfniskröfur
- Háskólamenntun; meistaragráða er kostur. 
- Þekking á aðferðafræði og stöðlum gæðastjórnunar.
- Reynsla af þróun og rekstri gæðastjórnkerfis.
- Reynsla af verkefnastjórnun.
- Leiðtoga- og stjórnunarfærni.
- Samskiptafærni
- Greiningarfærni
- Þjónustulund
- Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.



 

We are hiring
Meniga is leading the next generation of online banking and is currently used by some of the 
largest and most innovative banks in the world. Currently over 40 million digital banking users 
across 18 countries can use Meniga to become smarter about their finances.

Becoming a Menigan means you will join an extremely talented and ambitious group, dedicated 
to providing our customers with next generation online banking and data analytics platforms. We 
are passionate about our work and strive to create enjoyable software products the right way.

Database Administrator
If you're looking for a role that combines your passion for databases with your problem-solving 
and communication skills then look no further.

We're looking for a Database Administrator (DBA) or developer with DevOps interests to join 
our team supporting Meniga's continuing growth and technical expansion. 

A DBA needs to have the following qualities:

• Good knowledge of Microsoft SQL Server internals
• Know the ins and outs of database administration and operations (setup, tuning, data  
 protection, high availability etc.)
• Be seasoned in developing and tuning data models and queries
• Be experienced with database deployments and delivery
• Have strong scripting skills and be willing to assist with DevOps and automation
• Have the confidence to challenge colleagues and co-workers
• Hold a degree in computer science, software engineering or equivalent

Quality Assurance Engineers
If you are enthusiastic individual and experienced software tester with a passion for quality to 
take our quality assurance processes to the next level we are looking for you.

As a Quality Assurance Engineer (QA) you will be instrumental in helping to deliver outstanding 
software products for the company’s banking customers. You will be responsible for creating 
test plans, writing test cases and executing them for both automatic and manual tests.

A QA needs to have the following qualities:

• Hands-on experience creating automated tests
• Be organized and disciplined
• Have excellent communication and teamwork skills
• 3 years’ experience of software development, software testing and/or quality assurance 
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Software Engineers
If you are a hardworking, experienced developer that enjoys writing beautiful code in a dynamic 
environment we have the right opportunity for you.

We’re looking for experienced software engineers to take a lead role in core development and 
customer integration projects.

As a core developer, you will serve as a key contributor to the development of our world class 
online banking solutions. Integration developers are instrumental in programming customer 
integration extensions and often follow the implementation through with customer workshops 
and setup support on location.

A Software Engineer needs to have the following qualities:

• Excellent working knowledge of C#, MS SQL Server and MQ/File loading
• 3 years’ experience of software development
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Application period ends April 23rd  
Please apply on our website: Meniga.com/jobs
For further information please contact Þórhildur Birgisdóttir, thorhildur@meniga.com 
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SVEITARFÉLAGIÐ  
VOGAR

Bæjarstjóri óskast
Laus er til umsóknar staða bæjarstjóra í Sveitarfélaginu 
Vogum.  Við leitum að kraftmiklum aðila til að leiða áfram-
haldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði. 
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg.  Þekking og  
 reynsla í opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum  
 samskiptum.

Umsóknum skal skila fyrir 20. nóvember á skrifstofu 
Sveitarfélagsins Voga Iðndal 2 eða á netfangið  
skrifstofa@vogar.is.
 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Inga Sigrún Atladóttir,
 inga.sigrun@vogar.is  

s. 844-8510.

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 

Sveitarfélagið Vogar
Stóru-Vogaskóli

Skólaárið 2017-2018 vantar kennara í  smíði, heimilis-
fræði og í almenna kennslu á yngsta- og miðstigi. 

Vegna fæðingarorlofs vantar deildarstjóra sérkennslu.

Menntunarkröfur:  
Leitað er eftir einstaklingum með kennsluréttindi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.   
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands 
og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2017.  

LEIKSKÓLASTJÓRI - VÍÐIVELLIR
Staða leikskólastjóra er laus til umsóknar. Meginhlutverk er að stýra 
og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og veita 
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu ásamt 
ítarlegri greinargerð um fyrri stjórnunarreynslu, fyrirhugaðar 
áherslur í starfi og áhuga umsækjanda á starfinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017.
Upplýsingar og umsóknarform á hafnar�ordur.is

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu: fanney@hafnar�ordur.is

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

585 5500
hafnarfjordur.is

 Kröfur um menntun og hæfni:

· Leikskólakennaramenntun 
· Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar-

eða menntunarfræða æskileg
· Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
· Færni og lipurð í samskiptum
· Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

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 :
1 6 .  A P R Í L 2 0 1 7

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 I Ð N A Ð A R M A Ð U R  C N S   
T Æ K N I Þ J Ó N U S T U  F L U G L E I Ð S Ö G U S V I Ð S

Helstu verkefni eru uppsetning, viðgerðir og eftirlit með aðflugsbúnaði  
á Keflavíkurflugvelli. Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf í spennandi  
starfsumhverfi hjá ört vaxandi fyrirtæki. Um er að ræða sumarstarf.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rafeindavirkjun eða sambærilegum störfum æskileg  
 (gæti hentað nema í rafeindavirkjun)
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á tölvubúnaði
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Geta til að vinna vel í hóp og undir álagi

Upplýsingar um starfið veitir Halldór Sigurðsson, rekstrarstjóri CNS kerfa,  
í netfanginu halldor.sig@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.

Hringur er flugumferðarstjóri  
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.



Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa í framleiðsluþróunardeild fyrirtækisins (Manufacturing 
Engineering).  Hlutverk deildarinnar er nýsköpun og þróun á framleiðslutækni, þátttaka í hönnun og innleiðingu nýrra 
vara í framleiðslu og umbætur á framleiðsluferlum.

SÉRFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUÞRÓUNARDEILD

STARFSSVIÐ: 
• Forritun og rafmagnshönnun á tækjum og 

vélbúnaði til framleiðslu

• Þátttaka í hönnun og innleiðingu nýrra vara í 

framleiðslu

• Þróun nýrrar framleiðslutækni með véla- og 

tækjahönnun

HÆFNISKRÖFUR: 
• Próf í rafmagnsverk- eða tæknifræði, vélaverk- eða 

tæknifræði

• 3 ára starfsreynsla

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og opin(n) fyrir 

nýjungum

• Framúrskarandi enskukunnátta 

• Reynsla í forritun iðntölva (PLC)

• Reynsla við gerð rafmagnsteikninga

• Reynsla í forritun í .Net/Java/C++ er kostur

• Reynsla í notkun CAD-forrita (t.d. SolidWorks) er 

kostur

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Sótt er um á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ . Frekari aðstoð veitir
Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2017.

Veitur eru stærsta veitufyrirtæki landsins sem rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 
fráveitu þar sem hver einasti starfsmaður er mikilvægur hlekkur í að veita viðskiptavinum 
okkar áreiðanlega þjónustu. Við erum fagfólk á líflegum vinnustað sem leitast við að vera í 
fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi. Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum 
hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur sem karla til að sækja um.

Málmiðnaðar - 
og pípulagningamenn

Við leitum að fólki sem er: 
• með sveinspróf í málmiðn eða pípulögnum
• jákvætt og lipurt í samskiptum
• vandvirkt og röskt
• með góða öryggisvitund

Málmiðnaðar - og pípulagningamenn:
Sinna uppbyggingu, rekstri og viðhaldi í dreifikerfum vatns- og hitaveitu 
Veitna.  Pípulagninga-og málmiðnaðarmenn vinna oft samhliða hjá okkur, 
enda eru veitukerfin byggð upp með ýmsum lagnaefnum og beita þarf 
fjölbreyttum aðferðum við viðgerðir, nýlagnir og tengingar.

Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

Við leitum að jákvæðum og úrræðagóðum iðnaðarmönnum í hóp öflugra 
fagmanna sem sinna veitukerfum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

“Vissir þú að 
  Veitur eru stærsta 
  matvælafyrirtæki landsins?”
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Málmiðnaðarmenn
Viljum ráða starfsmann til starfa á verkstæði okkar í 

Garðabæ.  Áhugi á smíði úr ryðfríu stáli væri æskileg.  
Starfið felst í sendiferðum, niðurefnun og samsetningu.

Viðkomandi þarf ekki að hafa reynslu á þessu sviði 
en áhuga á að tileinka sér þekkingu sem getur leitt til 

framtíðarstarfs.
Áhugasamir hafi samband við verkstjóra  

í síma 897 9466 – eða á staðnum.

Frostverk ehf. • Skeiðarási 8 – 210 Garðabæ • Sími 565 7799

 Laus störf á skóla- og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar 
Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði 
landsins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. 
Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum byggðakjörnum. 
Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar: 
Grunnskólinn á Ísafirði 

•	 Umsjónarkennarar á öllum stigum 100% 
•	 Kennari	í	tæknimennt	80%	
•	 Kennari	í	myndmennt	100%	
•	 Deildarstjóri	í	sérkennslu	50%	
•	 Sérkennari	50-100%	
•	 Danskennari	50%	
•	 Tónmenntakennari	50%	

Grunnskólinn á Suðureyri 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%	

Grunnskóli Önundarfjarðar 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%

   Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.isafjordur.is.

ÍSAFJARÐARBÆR

Grunnskólinn á Þingeyri 

•	 Grunnskólakennarar	60-100%	

Leikskólinn Grænigarður Flateyri 
•	 Deildarstjóri	100%	
•	 Leikskólakennari	100%	

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri 
•	 Leikskólakennari	100%	

Leikskólinn Sólborg Ísafirði 
•	 Leikskólakennarar	100%	

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri 
•	 Leikskólakennari	100%

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við BHM, KÍ og SSF leitar að ráðgjafa í 100% ótímabundna stöðu 
á starfsstöð BHM sem sinnir öllum háskólamenntuðum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða mjög krefjandi og 
fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

 Helstu verkefni
 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
·     • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
  iðjuþjálfunar, þroskaþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK. 
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á 
vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar 
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað sam-
félagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði
og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. 

Nánari upplýsingar um BHM og aðildarfélög
er að finna á bhm.is og um VIRK á virk.is.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og
Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar 
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir 
hæfniskröfur starfsins. 

RÁÐGJAFI Á SVIÐI STARFSENDURHÆFINGAR

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

KENNARASAMBAND 
ÍSLANDS



Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan  
starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.

Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á 
gardasmidi@gardasmidi.is. 

www.gardasmidi.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavik · Iceland 
Sími 588 8660 · www.snaeland.is 

Ferðaþjónusta
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til starfa  
á ferða skrifstofu okkar við sölu og skipulagningu 
ferða fyrir erlenda ferðamenn um Ísland.
 
Hæfniskröfur:

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á ensku og/eða fleiri tungumálum

• Góðir skipulagshæfileikar

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Góð tölvukunnátta

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
job@snaeland.is fyrir 24. apríl nk. 

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins og 
rekur öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu 
sem er sérhæfð í móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Erum við að 
leita að þér? 

Ef þú ert  18 ára eða eldri þá erum við að leita af jákvæðu, 
brosmildu fólki með góða þjónustulund. 

Í boði er bæði fullt starf í sal eða eldhúsi og einnig 
hlutastörf.  Tilvalið fyrir skólafólk.

Áhugasamir hafi samband í síma 533-2000 eða á 
á ellen@pizzahut.is / linda@pizzahut.is

Leitað er að öflugum, metnaðargjörnum og drífandi einstakling í starf verslunarstjóra 

ELKO. Starfið felur í sér ábyrgð á almennum rekstri verslunarinnar ásamt verkstjórn og 

stjórnun birgða. Stuðlar að hvatningu meðal starfsmanna til að ná settum markmiðum 

og ber ábyrgð á vöruframsetningu og áfyllingu. Heldur utan um dagleg störf söludeilda 

og stýrir þjónustu verslunarinnar.

STARFSLÝSING OG HELSTU VERKEFNI
• Ábyrgð á rekstri verslunar

• Dagleg stjórnun og starfsmannahald

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

• Umsjón og ábyrgð á útliti verslunar og framsetningu

• Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist

• Mönnun vakta og ráðningar

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum

• Árangursdrifinn einstaklingur sem er lipur í 

   mannlegum samskiptum. Búi yfir sjálfstæðum 

   vinnubrögðum, sé lausnamiðaður og sýni frumkvæði

• Jákvætt viðmót og sveigjanleiki

• Góð tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni og til 

  að tileinka sér ný tölvukerfi

• Aldurslágmark er 25 ára

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarferli er á ELKO.is 
Nánari upplýsingar veitir Gestur Hjaltason gestur@elko.is

VERSLUNARSTJÓRI Í ELKO

Starfsfólk á lager

Starfssvið:
•  Almenn lagerstörf
•  Móttaka á vörum
•  Samantekt pantana
•  Frágangur
•  Átöppun
•  Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af lagerstörfum
•  Snyrtimennska og reglusemi
•  Reynsla af NAV kostur
•  Lyftarapróf
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Jákvæðni og þjónustulund

Starfsmaður í dreifingu

Starfssvið:
•  Almenn dreifing á vörum
•  Önnur tilfallandi verkefni á lager

Hæfniskröfur:
•  Gilt meirapróf
•  ADR-réttindi kostur
•  Lyftarapróf kostur
•  Snyrtimennska og reglusemi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, 

jákvæðni og þjónustulund

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, 
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi 
hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda 
á netfangið frida@olis.is. 

Umsóknarfrestur er til 22. apríl

LAGERSTÖRF
Frábær sumarstörf í boði

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og heilsueflingar, 
heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lager_sumarafsleysingar.pdf   1   5.4.2017   14:04:57

ATVINNUAUGLÝSINGAR  17 L AU G A R DAG U R   8 .  A P R Í L  2 0 1 7



 18 ATVINNUAUGLÝSINGAR  8 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Urð og Grjót ehf óskar eftir vönum Vörubílstjórum  
í vinnu, bæði til skammtíma og langtíma.

Óskum einnig eftir Verkamönnum, bæði til skammtíma 
og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar / Verkamenn

 www.malbika.is

Tökum að okkur stærri og smærri malbikunarverkefni

Áhugasamir hafi samband við Vilhjálm á villi@malbika.is

www.malbika.is - www.facebook.com/fagverk

Malbiksverktaki

 www.malbika.is

Tökum að okkur stærri og smærri malbikunarverkefni

Áhugasamir hafi samband við Vilhjálm á villi@malbika.is

www.malbika.is - www.facebook.com/fagverk

Malbiksverktaki

 www.malbika.is

Tökum að okkur stærri og smærri malbikunarverkefni

Áhugasamir hafi samband við Vilhjálm á villi@malbika.is

www.malbika.is - www.facebook.com/fagverk

Malbiksverktaki

Stefnumál
Það er stefna Fagverks að vera fyrsta val þegar kemur að malbikunarfram-
kvæmdum stórum sem smáum. Ásamt því að vinna öll okkar verkefni af ábyrgð, 
fagmennsku og heiðarleika. 
 Við leggjum metnað í að skapa skemmtilegt, faglegt og hvetjandi vinnuumhverfi 
ásamt því að viðhafa menningu byggða á virðingu, metnaði og liðsheild.

Fagverk verktakar er verktakafyrirtæki sem býr  
yfir bæði tækjakost og mannafli til að leysa öll 
malbikunarverkefni stór og smá. 

Viltu þú vinna í glaðværum hópi hjá 
framúrskarandi fyrirtæki ?

Fagverk verktakar óskar eftir starfsfólki til 
framtíðarstarfa. Við erum að stækka og þurfum 
því að styrkja hópinn okkar. Okkur vantar góða 
liðsmenn í hóp okkar frábæru starfsmanna.  

Helstu verkefni okkar eru tengd fræsingu á 
malbiki, malbikun, akstri vörubifreiða auk annara 
tilfallandi verkefna. 

Hæfniskröfur:
•	 Umsækjendur	þurfa	að	hafa	vinnuvélaréttindi	 
	 og	meiraprófsréttindi.	
•	 Sjálfstæði	og	vönduð	vinnubrögð.
•	 Jákvætt	viðhorf	og	hæfni	til	að	vinna	í	hópi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Matthías í 
síma 898-7976

Umsóknum	ásamt	ferilskrá	skal	skila	rafrænt	á	
matti@malbika.is 
Vinsamlegast endurnýjið eldri umsóknir.

Grunnskólar
»    Almenn kennsla - Áslandsskóli
»    Dönskukennari á miðstigi - Áslandsskóli
»    Sérkennari - Áslandsskóli
»    Skólaliði - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Stærðfræðikennari - Áslandsskóli
»    Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar í Skarðshlíð

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Leikskólastjóri - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - heimili fatlaðs fólks Smárahvammi
»    Stuðningsfulltrúi - Húsið
»    Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarfsmaður - Blikaás

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Launadeild Reykjanesbæjar sér um launagreiðslur, 
greiningar, ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn, 
auk annarra verkefna tengdum kjaramálum sveitar-
félagsins. Í deildinni starfa tveir sérfræðingar auk 
deildarstjóra. Aðsetur launadeildar er í Ráðhúsinu við 
Tjarnargötu.

Helstu verkefni:
• Launaútreikningur
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna vegna  
   útborgunar launa
• Úteikningur á kjörum og réttindum starfsmanna skv.  
   kjarasamningum
• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög  
   og opinbera aðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af launavinnslu og launabókhaldi
• Þekking og reynsla á Navision launakerfi, á H3 launa-  
   og mannauðskerfi og Vinnstund æskileg
• Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og  
   skyldur opinberra starfsmanna
• Góð tölvukunnátta, færni í excel áskilin
• Skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2017. 

SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST Í 
LAUNADEILD BÆJARINS

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru skv. kjarasamningi launanefndar sveitar- 
félaga  og viðkomandi stéttarfélags. Sækja skal um  
starfið á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is/
stjornkerfi/laus-storf. 
Nánari upplýsingar veita Iðunn Kr. Grétarsdóttir deild- 
arstjóri launadeilar, idunn.k.gretarsdottir@reykjanes- 
baer.is og Þórey I. Guðmundsdóttir sviðsstjóri Fjár- 
málasviðs, thorey.i.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is.Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Deildarstjóri bókhalds heyrir undir framkvæmdastjóra 
fjármála og rekstrar, ber ábyrgð á daglegum 
verkefnum bókhaldsdeildar og stuðlar að faglegum og 
vönduðum vinnubrögðum.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Dagleg stjórnun og skipulag í bókhaldsdeild
  Afstemmingar, afskriftir og uppgjör
  Samantekt og framsetning á tölulegum  
  upplýsingum
  Áætlanagerð og samanburður við fjárheimildir

Nánari upplýsingar veitir 
Jónas Guðmundsson - 585-1339 / 820-5242  
jonas.gudmundsson@heilsugaeslan.is

Menntunar- og hæfnikröfur
  Háskólagráða í viðskiptafræði eða öðrum   
  skyldum greinum
 	 Yfirgripsmikil	starfsreynsla	og	þekking	á	
  bókhaldi
 	 Þekking	og	færni	í	Oracle,	fjárhagskerfi	ríkisins
 	 Góð	almenn	tölvuþekking	er	nauðsynleg
  Færni í verkefnastjórnun og áætlanagerð
  Stjórnunarreynsla æskileg
  Hæfni til nákvæmra og sjálfstæðra vinnubragða
 	 Góðir	samskipta-	og	samstarfshæfileikar
 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Kjarafélags viðskipta-og hagfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg 
náms-	og	starfsferilsskrá	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	kynningarbréf	þar	sem	fram	kemur	rökstuðningur	fyrir	
hæfni	viðkomandi	í	starfið.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.	Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða  
á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra bókhalds á 
sviði	fjáramála	og	rekstar.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	1.	maí	nk.	eða	eftir	nánari	
samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017

Deildarstjóri bókhalds
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins



Deildarstjóri unglingastarfs – Frístundamiðstöðin Gufunesbær

Skóla- og frístundasvið

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

Frístundamiðstöðin Gufunesbær í Grafarvogi auglýsir lausa til umsóknar stöðu deildarstjóra unglingastarfs. 

Frístundamiðstöðin býður upp á fjölbreytt og áhugavert frístundastarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 6 - 16 ára í Grafarvogi.  

Helsta starfsvið deildarstjóra unglingastarfs er yfirumsjón með  unglingastarfi frístundamiðstöðvarinnar og starfstöðum deildar- 
innar í borgarhlutanum. Markmið starfsins er að skipuleggja og móta frítímastarf fyrir börn og unglinga þar sem höfð eru að 
leiðarljósi uppeldis- og forvarnarmarkmið. Tilgangur starfsins er að stuðla að auknum félagsþroska barna og unglinga með  
áherslu á aukið sjálfstæði, ábyrgð og virkni þeirra í starfi ásamt mikilvægi heilbrigðs lífsstíls.

Undir deildarstjóra heyra fjórar félagsmiðstöðvar og ein sértæk félagsmiðstöð fyrir börn með fötlun. Deildarstjóri unglinga- 
starfs vinnur náið með forstöðumönnum  og öðru starfsfólki  félagsmiðstöðvanna  auk þess að vera í nánu samstarfi við starfsfólk 
grunnskólanna í hverfinu og þjónustumiðstöðina. Deildarstjóri er hluti af yfirstjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og tekur 
þátt í heildarstefnumótun starfseminnar og mótun starfsmannastefnu.

Í Gufunesbæ starfa að jafnaði um 130 starfsmenn. Mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða liðsheild. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með frístundastarfi fyrir börn í 5.-10. bekk  

í Grafarvogi, á vegum Gufunesbæjar.
• Umsjón með Ungmennaráði Grafarvogs.
• Skipulagning og útfærsla frístundastarfs í samráði við 

forstöðumenn félagsmiðstöðva.
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn frístundamiðstöðvar- 

innar og fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs á vettvangi 
frístundamála.

• Umsjón með starfsmannamálum.
• Samskipti  og samstarf við stjórnendur skóla og aðra  sem 

koma að frístundastarfi barna og unglinga.

Hæfnikröfur:
• Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstunda-  

og félagsmálafræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Færni til að leita nýrra leiða í frístundastarfi og leiða 

framsækið frístundastarf.
• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum í  

frístundastarfi.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
• Framtakssemi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Færni í samskiptum og leiðtogahæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð tölvukunnátta.

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

Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar  
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsóknarfrestur er til 23.04.2017.

Sótt er um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.   

Nánari upplýsingar um starfið v veitir Atli Steinn Árnason í s. 411 5600

The Embassy of India in Reykjavik (Iceland) immediately seek to 
employ a full time Chauffeur/Driver for the Flag-cum-Staff Car of 
this Embassy. The chauffeur should possess all relevant documents 
needed (as per local rules & regulations) for safe and secure driving 
in Iceland. He must possess a valid Driving License.

Basic understanding of the diplomatic protocol & fluency in English 
& local language is mandatory. The consolidated salary presently 
payable is Euro 3000/-per month with annual increment, as per Govt. 
of India rules.

Applications may kindly beset urgently at the following address 
before Friday, the 14th April 2017: hoc.reykjavik@mea.gov.in

Embassy of India requires  
a Chauffeur for Flag Car

Húseigendafélagið vill ráða öflugan 
og fjölhæfan skrifstofumann.

Í starfinu fellst : Bókhald, gjaldkerastörf, umsjón með félagskrá  
og innheimtu, launauppgjör, samskipti við banka, vsk uppgjör, 
innkaup, bréfritun, umsjón með heimasíðu og húsfundaþjónustu, 
ritun fundargerða, upplýsingamiðlun, kynningastarf, samskipti við 
félagsmenn, öflun ganga og upplýsinga, símsvörun og móttaka o.fl.
Mjög góð bókhaldskunnátta (TOK), Tölufærni og íslenskukunnátta  
( í ræðu og riti ) eru áskildir kostir. Sömuleiðis dugnaður, frumkvæði, 
sjálfstæði, samviskusemi, háttvísi og mikil færni og lipurð í mann-
legum samskiptum.

Miðað er við ráðningu frá 1. maí eða skv. samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl n.k.

Húseigendafélagið, Síðumúla 29, 108 Reykjavík. - Netfang shg@huso.is

Hefurðu áhuga á alþjóðamálum?
Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám ætlað þeim 
sem hafa lokið BA/BS-gráðu og eru í, stefna á, eða
hafa nýlokið meistaranámi í grein sem tengist mál- 
efnasviði utanríkisþjónustunnar.
Markmiðið er að gefa ungu fólki sem er að hefja 
starfsferil sinn færi á að kynnast störfum utanríkis- 
þjónustunnar. 

Um er að ræða sex mánaða tímabil, frá júlí-desember 
2017. Starfsnámið fer fram á aðalskrifstofu ráðuneyti-
sins eða starfsstöð utanríkisþjónustunnar erlendis. 

Kröfur til umsækjenda: 
•	 BA	/	BS	gráða	eða	sambærileg	menntun	í	grein		
 sem tengist málefnasviði utanríkisþjónustunnar 
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku,	ensku	og	a.m.k.	einu		
 Norðurlandamáli 
•	 Kunnátta	 í	 frönsku,	 þýsku	 eða	 öðru	 tungumáli	 
 æskileg 
•	 Góð	aðlögunarhæfni	
•	 Íslenskur	ríkisborgararéttur

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað og þiggja 
starfsnemar laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Félags	háskólamenntaðra	starfsmanna	stjórnarráðsins.	

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2017. Umsóknir 
ásamt einkunnum úr háskólanámi skulu berast á net-
fangið starfsnam@mfa.is, merkt “Starfsnám 2017”. 
Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfresti 
lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir í 
síma 545-9900 (aok@mfa.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.

Umsóknir sendist á isafjordur@netto.is Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Hallgrímsson 

verslunarstjóri á staðnum og í síma 893-0456

• Ábyrgð á rekstri verslunar 
• Samskipti við viðskiptavini og birgja 
• Ábyrgð á vöruframsetningu og 

áfyllingum
• Ábyrgð á birgðahaldi í verslun sem 

og önnur tilfallandi störf. 

 STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af stjórnun hjá verslunar- 

og/eða þjónustufyrirtækjum. 
• Styrkleiki í mannlegum 

samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni og reglusemi.

Umsóknir sendist á isafjordur@netto.is Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingólfur Hallgrímsson verslunarstjóri á staðnum og í síma 893-0456

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI 
NETTÓ ÍSAFIRÐI

Nettó opnar nýja og glæsilega verslun á Ísafirði þann 19. maí næstkomandi. 
Af því tilefni leitum við nú að jákvæðum starfskröftum í eftirfarandi störf.

ALMENN VERSLUNARSTÖRF
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð

vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árvekni í hvívetna.
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Sjúkraliði og sjúkraliðar með 
sérnám í öldrunarhjúkrun

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða og sjúkra- 
liða með sérnám í öldrunarhjúkrun.  Starfshlutfall samkomulags- 
atriði. Unnið er að mestu á morgunvöktum og helgarvinna er eftir 
samkomulagi. Við leitum að jákvæðum einstaklingum sem hafa 
góða samskiptahæfileika.

Í Mörk er Eden hugmyndafræðin höfð að leiðarljósi og unnið er 
metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og starfsfólk vinna  
saman að því að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi. Rík áhersla 
er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og þátttöku þeirra.  

Nánari upplýsingar gefa; 
Helga Karlsdóttir, starfsmannastjóri helga@grund.is 
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri  
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í VARAHLUTADEILD SUZUKI!    
Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðarfullum einstakling 
í varahlutadeild Suzuki. 
Hæfniskröfur: Almennur áhugi og þekking á bílum eða reynsla 
sem nýtist í starfi. Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir 19. apríl 
á netfangið varahlutir@suzuki.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Deildarstjóri í leikskólann Álfaheiði

· Deildarstjóri í leikskólann Álfatún

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

Grunnskólar

· Íþróttakennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í námsver í Kópavogsskóla

· Umsjónarkennarar í Kópavogsskóla

· Kennarar í Vatnsendaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Salaskóla

· Starfsmaður í mötuneyti í Salaskóla

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

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN
VEGNA AUKINNA UMSVIFA

BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram 
úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn 
og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur 
kunnáttu og eflir þekkingu starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. 
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl. nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, 
starfsmannastjóri, anna@bl.is

Við óskum eftir að ráða til starfa móttökufulltrúa í
söludeild nýrra bíla. Starfið felur m.a. í sér móttöku
viðskiptavina og annarra gesta, símsvörun, umhirðu
um kaffiaðstöðu og ráðgjöf til viðskiptavina. Í boði er
björt og glæsileg vinnuaðstaða.   

Vinnutími er mánudaga til föstudaga  
frá kl. 9.00-18.00.

STARF Í MÓTTÖKU Í SÖLUDEILD NÝRRA BÍLA
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Hæfniskröfur:  
• Framúrskarandi þjónustulund
• Jákvæðni, heiðarleiki og fagleg framkoma
• Gott tölvulæsi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

•	 Gerð	er	krafa	um	embættis-	eða		
meistarapróf	í	lögfræði.	

•	 Þekking	á	verkefnum	hins	nýja	dóms-
málaráðuneytis	er	kostur.	

•	 Áhersla	er	lögð	á	farsæla	starfsreynslu	
ásamt	færni	í	mannlegum	samskiptum.	

•	 Gerð	er	krafa	um	góða	tungumála-	
kunnáttu	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu		
og	riti.	

•	 Nauðsynlegt	er	að	viðkomandi	hafi	
þekkingu	eða	reynslu	á	sviði	opinberrar	
stjórnsýslu.	

•	 Áhersla	er	lögð	á	styrkleika	í	samvinnu	
og	samskiptum,	sem	og	frumkvæði	og	
metnað	til	að	ná	árangri	í	starfi.

Hið	nýja	ráðuneyti	mun	taka	til	starfa	hinn	1.	maí	
2017.	Gert	er	ráð	fyrir	að	skipað	verði	í	embætt-	
ið	hið	fyrsta	eftir	að	nefnd	til	að	meta	hæfni	
umsækjenda,	sbr.	19.	gr.	laga	nr.	115/2011	um	

Stjórnarráð	Íslands,	hefur	lokið	störfum.	Skipað	
er	í	embættið	til	fimm	ára,	sbr.	ákvæði	laga	nr.	
115/2011	um	Stjórnarráð	Íslands	og	laga	nr.	
70/1996	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	
ríkisins.	

Laun	og	önnur	starfskjör	fara	eftir	ákvörðun	
kjararáðs.

Upplýsingar	um	starfið	veitir	Guðný	Elísabet	
Ingadóttir	mannauðsstjóri	í	síma	545	9000.
Umsóknir sendist á postur@irr.is 

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	ferilskrá	ásamt	
kynningarbréfi	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	hæfni	
viðkomandi	til	að	gegna	embættinu.	

Umsóknarfrestur rennur út hinn 24. apríl 2017. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu	7
101	Reykjavík
Sími	545	9000

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra í nýju dómsmálaráðuneyti.  
Ráðuneytið verður til við uppskiptingu innanríkisráðuneytis í dómsmálaráðuneyti 
og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, sbr. forsetaúrskurð nr. 14/2017 um 
skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.

Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis



REKSTRARSTJÓRI 
HUGBÚNAÐARÞRÓUNAR
Marel leitar að öflugum aðila í starf rekstrarstjóra  Innova hugbúnaðar 
hjá Marel á Íslandi (Operations Manager Innova Development). 
Viðkomandi mun stýra þróunarteymi Innova í Garðabæ ásamt því 
að leiða skipulagningu þróunarferla á milli starfsstöðva. Innova er 
hugbúnaður fyrir framleiðslustýringu og ört vaxandi þáttur í starfsemi 
Marel sem skapar fyrirtækinu sérstöðu í þróun hátæknilausna fyrir 
matvælaiðnaðinn.

Starfssvið:
• Stýra þróunarteymi Innova hugbúnaðar á Íslandi
• Leiða skilgreiningu og skipulagningu þróunarferla
• Samræma þróunarferla milli starfsstöðva Innova á Íslandi, 
 í Danmörku og í Hollandi
• Áætlanagerð, skýrslugerð, gæðamál og framsetning  
 lykilmælikvarða 
• Sjá um samskipti milli stjórnenda og þróunarteymis
• Þátttaka í vöruþróunarteymi Marel

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun 
og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess 
vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. 
Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með 
góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

AFLEYSING Á 
FJÁRMÁLASVIÐI 
Marel leitar að einstaklingi til að sinna afleysingu á fjármálasviði í eitt 
ár. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri skipulagshæfni og hafa metnað 
til að ná árangri í starfi. Fjármálasvið Marel á Íslandi er stoðsvið sem 
þjónustar aðrar deildir fyrirtækisins á Íslandi, ásamt því að vera 
þátttakandi í mörgum alþjóðlegum verkefnum.

Starfssvið:
• Greining tölulegra gagna
• Uppgjörsvinna og afstemmingar 
• Áætlana- og skýrslugerð 
• Aðstoð við innleiðingu á SAP 
• Ýmis önnur tilfallandi störf

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sigridur.stefansdottir@marel.com eða í síma 563 8000.
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017. Sækja þarf um rafrænt á marel.is/störf.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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VANTAR ÞIG VINNU?

Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum 
einstaklingi til að sinna sölustarfi. 

Starfshlutfall er 100% og sumarafleysingar. 

Þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið: 
matti@prooptik.is

Við hjá Prooptik leitum að þjónustu- 
glöðum einstaklingi í 100% sölustarf 

sem getur hafið störf sem fyrst.

Óskum einnig eftir einstaklingi  
í sumarafleysingar.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send  
á netfangið: matti@prooptik.is

Reykjanesbær óskar eftir að ráða sérkennslufulltrúa/
deildarstjóra við skólaþjónustu fræðslusviðs bæjar- 
ins. Skólaþjónustan gegnir veigamiklu hlutverki á 
fræðslusviði en þar starfa í þverfaglegu teymi kennslu- 
ráðgjafar, sálfræðingar og talmeinafræðingar. Áhersla 
er lögð á að þjónustan mótist af heildarsýn á aðstæður 
og hagsmuni nemenda óháð því hver það er sem veitir 
þjónustuna. Þannig er velferð nemenda ávallt höfð að 
leiðarljósi.

Starfssvið sérkennslufulltrúa/deildarstjóra:
• Stýrir þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar og hefur 
yfirumsjón með skipulagi á starfsemi hennar í samráði 
við yfirsálfræðing.
• Fer með faglega forystu í málefnum og skipulagi 
sérkennslu og hefur umsjón með framkvæmd hennar 
í grunnskólum þ.m.t. sérúrræðum sem rekin eru á 
vegum bæjarsins.
• Annast úthlutanir á fjármagni til sérkennslu í sam-
ræmi við stefnu og verklagsreglur fræðslusviðs og 
fjárúthlutanir hverju sinni.
• Hefur umsjón með skimunum á undirstöðuþáttum 
náms og veitir ráðgjöf um íhlutun.
• Veitir sérkennslufræðilega ráðgjöf við skólastjórn- 
endur, kennara og foreldra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsnám í sérkennslu-
fræðum.
• Reynsla á sviði almennrar kennslu og sérkennslu.
• Fagþekking á málefnum nemenda með sérþarfir og 
regluverki skólaþjónustu.
• Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
• Reynsla af stjórnun innan skólakerfisins æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson 
sviðsstjóri, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is og Gyða  
M. Arnmundsdóttir deildarstjóri, gyda.m.arnmunds-
dottir@reykjanesbaer.is. Sækja skal um starfið á vef  
Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/ 
laus-storf.

SÉRKENNSLUFULLTRÚI/
DEILDARSTJÓRI ÓSKAST

Í forystu frá árinu 1979
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á
öryggismarkaði með um 450 starfsmenn sem 
leggja metnað sinn í að veita frábæra þjónustu. 
Securitas er með starfsstöðvar víða um land 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Skeifunni 8
í Reykjavík. Hjá Securitas fá starfsmenn þjálfun 
og njóta góðs af kraftmiklu fræðslustarfi. 

Gott mötuneyti er á staðnum ásamt virku 
starfsmannafélagi sem heldur uppi góðum og 
skemmtilegum starfsanda.

Starfið hentar báðum kynjum. Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2017 og skulu umsóknir fylltar út 
á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri og Einar Páll Guð-
laugsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar.
Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og þeir séu reiðubúnir að leggja 
fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.

FORSTÖÐUMAÐUR 
UPPLÝSINGATÆKNIDEILDAR

ÍSLE
N

SK
A

/SIA
.IS SE

C
 84097 04/17

OKKAR VAKT LÝKUR ALDREI

Securitas hf. leitar að stjórnanda í starf forstöðumanns upplýsingatæknideildar. Starfið felur í sér um-
sjón með rekstri og stjórnun tölvu- og netkerfa Securitas hf. auk dótturfélaga. Einnig tekur forstöðu-
maður þátt í nýsköpun og þróun, stefnumótun, innleiðingu stefnu og verkefnastjórnun auk þess að 
bera ábyrgð á starfsmannamálum deildarinnar. Starfið er krefjandi og skemmtileg stjórnunarstaða hjá 
traustu fyrirtæki í mikilli sókn.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og skilningur á rekstri stórra tölvukerfa
• Stjórnunarreynsla
• Reynsla af hugbúnaðargerð er kostur
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

• Leiðtogahæfileikar og góð samskiptafærni
• Vilji og geta til að vinna í hóp
• Frumkvæði, metnaður og skipulögð vinnubrögð
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni

4

1

3

2

4

1

3

2

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

Mannvit leitar að grafískum hönnuði eða margmiðlara

Starfið felur í sér ýmis konar grafíska hönnun, 3D 
grafík, vefumsjón, umbrot og vinnu við stafræna 
miðla ásamt markaðs- og kynningarefni sem tengist 
vörumerki Mannvits og dótturfélaga. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði grafískrar hönnunar
• Reynsla af notkun á Adobe forritum (Ps, Id, Ai)
• Reynsla af 3D grafík (3ds Max) er kostur

• Þekking af margmiðlun er kostur
• Reynsla af vefumsjón er kostur
• Skapandi hugsun, frumkvæði og sjálfstæði
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í að setja upp texta

Við bjóðum upp á:
• Góða starfsaðstöðu og tækifæri til starfsþróunar
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi
• Áhugaverð verkefni, jafnt innan lands sem utan

Sótt er um á www.mannvit.is. Umsækjendur 
eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og 
kynningarbréf fylgja umsókn. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Bjarnason, hönnuður,  
í síma 842 3058 eða á sb@mannvit.is.

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

GRENSÁSVEGI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI: 422 3000, FAX: 422 3001
VEFFANG:  www.mannvit.is, NETFANG: mannvit@mannvit.is

kt: 430572-0169

Teikning nr.                Tilvísun á teikningu                                                                                                                                     Br.            Dags.               Eðli breytingar                                                                                                                                      Br.           Yf.         Samþ.
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FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)110
FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)29
RYÐFRÍTT A4 M8 x 70BOLTI / RÓ / SKINNUR108
EN 1.44042720 mmL 80 x 80 x 8L-JÁRN27
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EN 1.4404 PL-5 x 50 x 100FESTIPLATA104
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EN 1.440456 mmBSP 1"LECHLER SPÍSAR  461.148.17.AM2241
S235JR100 mm1"KÚLULOKI140
EN 1.4301 DN150 PN16FLANSKRAGI139
ÁL DN150LAUSFLANS 138
EN 1.44046810 mmØ156 x 3DREIFIGRIND137
EN 1.4404 Ø156 x 3TÉ STYKKI DN150136
RYÐFRÍR A 8SKINNA635
RYÐFRÍR M8RÓ1234
EN 1.4404470 mmØ8 x 450BAULA - SNITTEINN332
EN 1.4404640 mmPL-4UNDIRSTAÐA PL-4331
EN 1.4404 1" (Ø33,7 x 2,0)HNÉ (HANN/HANN)2029
EN 1.440440 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ128
EN 1.4404530 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ227
EN 1.4404155 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ226
EN 1.4404240 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ225
EN 1.4404175 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ424
EN 1.4404115 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ1223
EN 1.4404470 mm1" (Ø33,7 x 2,0)RÖR - HUN GENGJAÐ122
EN 1.4404 1" (Ø33,7 x 2,0)TÉ STYKKI (HANN/HANN)221
EN 1.4404200 mmØ156 x 3RÖR17
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Allar suður ef ekki annað er tekið fram.

a = 0,4 x t                           a = 0,7 x t
t = Þykkt þynnstu plötu í samsetningu.

Suðutákn samkvæmt ISO 2553.
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Mannvit er eitt stærsta ráðgjafar-
fyrirtæki landsins á sviði verkfræði 
og tækni og þar starfar öflugur 
hópur reyndra verkfræðinga og 
tæknimenntaðs starfsfólks með 
fjölþætta reynslu á flestum sviðum 
verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til 
verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: 
Traust, víðsýni, þekking og gleði.

www.mannvit.is



MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Viltu vinna með reynsluboltum?

Mörk hjúkrunarheimili leitar að öflugum sjúkraþjálfara til starfa.  
Þarf að geta unnið sjálfstætt, sýna frumkvæði, vera jákvæður 
og hvetjandi. Í Mörk er unnið samkvæmt Eden hugmyndafræð-
inni sem miðar meðal annars að því að fólk haldi sjálfræði sínu, 
virðingu og reisn. Hluti af því er að viðhalda færni og styrk með 
aðstoð sjúkraþjálfara.

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Markar, www.
morkhjukrunarheimili.is  Allar nánari upplýsingar um starfið  
veitir  Helga Jóhanna Karlsdóttir starfsmannastjóri. Net-
fangið er helga@grund.is

Embassy  
housekeeper

The Embassy of Japan seeks capable, responsible and 
flexible housekeeper at the Ambassador’s residence  
(1 person).

Basic conditions for application are below:
•  Good skills in overall housekeeping
 (cleaning, laundry and kitchen work etc.)
 and a strong service mind.
• Good command of language (Icelandic and English)
•  Start of work from 12th May 2017 to 21th June 2017  
 (about a month)

CV should be sent to the following address until  
19th April 2017.
* CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

STARFSMAÐUR Á RéTTingA- og 
MÁlningARveRkSTæÐi ÓSkAST 
Óskum eftir bifreiðasmið, bílamálara eða starfs-
manni með reynslu af störfum þessu tengdu. 
SBJ réttingar er viðurkennt CABAS verkstæði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður í síma 
892 1822. Umsóknum má einnig skila á 
netfangið sbjrettingar@gmail.com

development-architecture-property Tjarnargötu  4  101 Reykjavík  

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið umsokn@dap.is 
eigi síðar en 24.04.2017  -  Nánari upplýsingar í síma 660 4200

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

•	 Umsækjandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt og í samvinnu við aðra. 

•	 Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum 
samskiptum eru mikilvægir kostir. 

•	 Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og 
reynslu á helstu teikniforritum.

 dap     

Arkitektastofa leitar eftir að ráða 
byggingafræðing til starfa sem fyrst

Byggingafræðingur óskast

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg

og menntun augljós kostur. Mikilvægt er að
viðkomandi sé jákvæður, með ríka þjónustulund

og geti unnið sjálfstætt. Starfið hentar jafnt körlum 
sem konum og hvetjum við bæði kynin að sækja um.

Viðgerðarmaður
á vélaverkstæði óskast

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 894 0617
Umsókn og ferilskrá skal senda á gummi@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbúnaðarvéla.
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015 og 2016.

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita
viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og FENDT.
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Óskum eftir að ráða sumarstarfsmann með möguleika
á framtíðarstarfi. Starfið felur í sér móttöku og 

afhendingu nýrra véla og tækja ásamt sendiferðum
og öðru tilfallandi á lager og verkstæði.

Viðkomandi þarf að hafa bílpróf og vinnuvélaréttindi, 
vera jákvæður með ríka þjónustulund og góða

samskiptahæfileika. Starfið hentar jafnt körlum sem
konum og hvetjum við bæði kynin að sækja um.

Starfsmaður á plani

Nánari upplýsingar veitir Finnbogi í síma 840 0821
Umsókn og ferilskrá skal senda á finnbogi@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbúnaðarvéla.
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015 og 2016.

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita
viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og FENDT.
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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

Landbúnaðarháskólinn starfar í tveimur deildum: Starfsmenntadeild á framhalds- 
skólastigi 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 skipulags-
fræði.  Skráður nemendafjöldi var 305 árið 2016 og starfsmenn eru um 85. 
Starfsstöðvar skólans eru þrjár, að Hvanneyri í Borgarfirði, 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. 
Umsóknir og fylgigögn skal einnig senda á rafrænu formi eftir því sem unnt  
er á netfangið kristins@lbhi.is. 
umSókn Skal fylgja: Ítarleg greinargerð um náms- og starfsferil. Staðfest 
eintök af öllum viðeigandi prófskírteinum. Upplýsingar um þrjá meðmælendur.
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 umsækjenda 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.

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  23 L AU G A R DAG U R   8 .  A P R Í L  2 0 1 7



 24 ATVINNUAUGLÝSINGAR  8 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Aðstoðarmaður bakara 
óskast í sumarstarf með möguleika á framtíðarstarfi.

Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjornsbakari.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. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi 
sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi 
verkefnum.

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar frá 1.ágúst nema annað 
sé tekið fram

• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Smíðakennsla
• Tónmenntakennsla
• Stærðfræði- og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Deildarstjórastaða á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
• Laus staða á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi. 
 Æskilegt að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.
• Þroskaþjálfastaða 

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar  
www.mos.is og heimasíðu skólans www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnús-
dóttir skólastjóri í  síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsing-
um um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 21. apríl 2017.   

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Staða yfirþroskaþjálfa 
Spennandi og fjölbreytt 
starf við Vinnu og virkni 

Ás styrktarfélag óskar eftir yfirþroskaþjálfa  í 100% starf í 
Stjörnugróf 7-9. Um er að ræða tímabundið starf  í 10 mánuði, 
frá 1.ágúst. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30 virka daga. Umsóknar-
frestur er til 26. apríl 2017.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með fötlun 
og tekur starfsmaður þátt í fjölbreyttum og spennandi verkefnum í 
samvinnu við góðan starfsmannahóp í skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Hlutverk yfirþroskaþjálfa er m.a. að:

•	 Bera	ábyrgð	á	og	skipuleggja	faglegt	starf	í	samvinnu		
 við forstöðumann
•	 Veita	starfsmönnum	faglega	ráðgjöf	og	fræðslu
•	 Taka	þátt	í	vinnu	við	skipulag	vinnu-	og	virknihópa
•	 Sinna	daglegu	samstarfi	við	þjónustunotendur,	heimili		
 og aðrar tengslastofnanir
•	 Sitja	fasta	teymisfundi	og	aðra	fundi	eftir	þörfum

Umsækjandi þarf að hafa góða samskipta- og samstarfshæfni, 
geta tekið virkan þátt í innra starfi félagsins og haft stefnu þess 
og góða starfshætti að leiðarljósi í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 
414-0540 og 414-0560 á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist 
á essy@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið og atvinnu-
umsókn má einnig finna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is,  

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss  
styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Framhaldsskólakennari, málmiðn Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/701
Framhaldsskólakennari, rafiðn Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/700
Sérfræðingur, bókhald Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Reykjavík 201704/699
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201704/698
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201704/697
Launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201704/696
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201704/695
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201704/694
Tæknimaður, sumarafleysing Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201704/693
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201704/692
Yfirlögfræðingur Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík/Kefl. 201704/691
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201704/690
Ljósmóðir Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201704/689
Gæðastjóri Tollstjóri Reykjavík 201704/688
Doktorsnemi, jarðeðlisfr./eldfjallafr.Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201704/687
Doktorsnemi, eðlisfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201704/686
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201704/685
Tækniteiknari Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201704/684
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201704/683
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201704/682
Sérfræðilæknir Landspítali, klínísk brjóstamiðstöð Reykjavík 201704/681
Rekstrarstjóri rafmagns Landspítli, fasteignadeild Reykjavík 201704/680
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, vökudeild Barnaspítali  Reykjavík 201704/679
Bókasafns- og upplýsingafr. Landspítali, Heilbr.vísindabókasafn Reykjavík 201704/678
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201704/677
Skrifstofumaður/innheimtufulltrúi Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201704/676
Doktorsnemi, félagsfræði Háskóli Íslands, Félags-/mannvísindad.Reykjavík 201704/675
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201704/674
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201704/673
Framhaldsskólakennari, spænska Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201704/672
Framhaldsskólakennari, jarðfræði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201704/671
Framhaldsskólakennari, snyrtifr. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201704/670
Framhaldsskólakennari, stærðfr. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201704/669
Framhaldsskólakennari, húsasm. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201704/668
Hjúkrunarfræðingur, skurðlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/667
Yfirlæknir á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201704/666
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hvolsvöllur 201704/665
Yfirlæknir á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201704/664
Sumarafleysingar á Lækjabakka Barnaverndarstofa Hella 201704/663
Búfræðikennari Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201704/662
Héraðsfulltrúi Suðurlandi Landgræðsla ríkisins Hella 201704/661
Verkefnastjóri Landgræðsla ríkisins Hella 201704/660
Prestur, afleysing Biskupsembættið, Mosfellsprestakall Mosfellsbær 201704/659
Prestur, afleysing Biskupsembættið, Grafarholtsprestak. Reykjavík 201704/658
Héraðsprestur Biskupsembættið, Kjalarnesprófastsd. Suðvesturland 201704/657
Vélamaður Vegagerðin Ísafjörður 201704/656

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Einnig erum við að leita að starfsfólki í framtíðarstörf í Vínbúðunum á Húsavík, Siglufirði og í Grindavík, og í sumarstörf um allt land.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Móttaka og tiltekt vöru

•	 Almenn lagerstörf og tilfallandi  
 verkefni

Hæfniskröfur
•	 Lyftarapróf skilyrði

•	 Reynsla af lagerstörfum

•	 Vandvirkni og samviskusemi

•	 Stundvísi og dugnaður

Við leitum að öflugum einstaklingi með lyftarapróf í 
100% starf í dreifingarmiðstöð. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf fljótlega. Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um 
vörumóttöku frá birgjum og dreifingu í Vínbúðir.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
og Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Ert þú með 
lyftarapróf?

Are you a qualified 
forklift operator?

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE  – RESPONSIBILITY. 
Recruitment for positions at the company take account of these values.

Main tasks and responsibilities
•	 Receiving and processing stock  
 products

•	 General warehouse duties  
 as needed

Skills and attributes
•	 Forklift Operator Certification  
 required

•	 Prior warehouse work experience 

•	 Precision and conscientiousness

•	 Punctuality and efficiency

We’re looking for an energetic person for a full-time job in 
our Center of distribution. Must be able to start work soon.
ÁTVR receives and processes stock from suppliers in its 
Center of distribution and distributes it to Vínbúðin stores.

Further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
and Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Applicants must have reached the age of 20 and have a clean criminal record. 
Application deadline is the 24th of April, 2017.  
Applications are to be filled out online on vinbudin.is

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og 
er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á 
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt 
af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins 
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé 
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, 
þekkingu og ábyrgð.

ÁTVR operates 50 stores throughout 
the country with offices and a Center of 
distribution at Stuðlaháls 2. The company 
strives to be one of the leading service 
providers in the country and a role model 
in social responsibility. ÁTVR wants to 
provide a safe, dynamic and fun workplace 
where communication is conducted with 
flexibility, knowledge and responsibility.

Málmiðnaðarmenn
Viljum ráða starfsmann til starfa á verkstæði okkar í 

Garðabæ.  Áhugi á smíði úr ryðfríu stáli væri æskileg.  
Starfið felst í sendiferðum, niðurefnun og samsetningu.

Viðkomandi þarf ekki að hafa reynslu á þessu sviði 
en áhuga á að tileinka sér þekkingu sem getur leitt til 

framtíðarstarfs.
Áhugasamir hafi samband við verkstjóra  

í síma 897 9466 – eða á staðnum.

Frostverk ehf. • Skeiðarási 8 – 210 Garðabæ • Sími 565 7799

Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan  
starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.

Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á 
gardasmidi@gardasmidi.is. 

www.gardasmidi.is

4

1

3

2

4

1

3

2

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

HUGBÚNAÐAR-
SÉRFRÆÐINGUR 

Mannvit óskar eftir að ráða hugbúnaðarsérfræðing

Meðal verkefna er hönnun og innleiðing nýrra lausna, 
kerfisumsjón, uppsetning notendabúnaðar og almenn 
notendaþjónusta. Tölvudeild Mannvits rekur tölvu- og 
netkerfi ásamt notendaþjónustu fyrir starfsstöðvar 
sínar og dótturfélög. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Tölvunarfræðingur eða sambærilegt
• Mjög góð þekking á smíði ferla í Jira
• Þekking og reynsla í ferlavinnu
• Reynsla af innleiðingu hugbúnaðarkerfa er kostur

• Þekking og reynsla á IIS umhverfi er kostur 
• Þekking og reynsla í gagnagrunnum er kostur
• Þekking á skjalastýringarkerfum er kostur
• Frumkvæði, áreiðanleiki og öguð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf og félagsfærni

Við bjóðum upp á:
• Góða starfsaðstöðu og tækifæri til starfsþróunar
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi
• Áhugaverð verkefni, jafnt innan lands sem utan

www.mannvit.is

Sótt er um á www.mannvit.is. Umsækjendur 
eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og 
kynningarbréf fylgja umsókn. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.  
Upplýsingar veitir Gísli Vilberg Hjaltason, yfirmaður 
tölvudeildar, í síma 422 3489 eða á gislivh@mannvit.is
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafar-
fyrirtæki landsins á sviði verkfræði 
og tækni og þar starfar öflugur 
hópur reyndra verkfræðinga og 
tæknimenntaðs starfsfólks með 
fjölþætta reynslu á flestum sviðum 
verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til 
verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: 
Traust, víðsýni, þekking og gleði.
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VEFFANG:  www.mannvit.is, NETFANG: mannvit@mannvit.is

kt: 430572-0169

Teikning nr.                Tilvísun á teikningu                                                                                                                                     Br.            Dags.               Eðli breytingar                                                                                                                                      Br.           Yf.         Samþ.
VAULT - MANNVIT VELASVID - V334.idw Verk nr.

 
Útgáfa

SÍLDARVINNSLAN HF
740 NESK. FISKIMJÖLSVERKSMIÐJA
LYKTEYÐING OG REYKHÁFUR
EFNATURN ET-01
BREYTING - SMÍÐATEIKNING 2

2.120.023

V1V334AÞ AÞ   25.01.2012

1:20 1:10

 

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

B B

A A

FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)110
FBR (METAL ehf) 38 x 38 x 38RIST FIBERGRATE 1200 x (2840)29
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EN 1.4404 PL-8 x 150 x 150TVÖFÖLDUN25
EN 1.4404 PL-5 x 50 x 100FESTIPLATA104
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Sérfræðingur í áætlunarteymi með gott vald á upplýsingatækni

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

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

Fjármálaskrifstofa leitar að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni í áætlana- og greiningarteymi. 
Fjármálaskrifstofa hefur yfirumsjón með fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Hlutverk áætlana- og greiningarteymi er að annast  
undirbúning fjárhagsáætlunar og langtímaáætlunar. Deildin ber ábyrgð á greiningu rekstrar, eftirliti og eftirfylgni með framkvæmd 
fjárhagsáætlunar. Hlutverk deildarinnar er jafnframt að vera leiðandi í þróun og samhæfingu stjórnendaupplýsinga.

Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu rekstrarumhverfi Reykjavíkurborgar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar  
og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. Umsókn um starfið þarf 
að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veitir Harpa Hrund Berndsen í síma 411-1111 eða í netfang harpa.hrund.berndsen@reykjavik.is.

Menntun og hæfni: 
•	 Gott	vald	á	upplýsingatækni	og	notkun	hennar	til	úrvinnslu	og	 	
 meðhöndlun gagna 
•	 Rík	greiningarhæfni	og	færni	í	tölulegri	gagnavinnslu
•	 Þekking	á	forritun	og	fyrirspurnartólum	er	kostur
•	 Sveigjanleiki,	færni	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	 
 og vinnubrögð
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt	sem	og	í	hópi
•	 BA/BS	háskólagráða	sem	nýtist	í	starfi	og/eða	haldgóð	reynsla
   sem nýtist í starfi
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta

Viðkomandi mun taka þátt í þróun, innleiðingu og notkun á hug-
búnaði og tólum til vinnslu fjárhagsáætlunar. Í því flest að m.a. að 
þróa gagnavinnslu, áætlunarlíkön og skýrslur um fjármál borgar-
innar. 

Þá	mun	viðkomandi	fylgja	eftir	vinnslu	launaáætlunar	og	vinna	að	
reglulegum verkefnum deildarinnar við undirbúning og fram setningu 
fjárhagsáætlunar. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hjá Pacta Lögmönnum starfa 30 lögfræðingar á

14 starfsstöðvum víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir 

víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaum-

hverfis sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga.

Markmið okkar er að veita viðskiptavinum um land allt 

vandaða lögmannsþjónustu og ráðgjöf,

byggða á þekkingu, trausti og áreiðanleika.

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, rekstrarstjóri Pacta Lögmanna, í síma 440 7900 og á 

netfang benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og 

umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. Ráðið verður í störfin samkvæmt nánara samkomulagi.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Selfoss og Suðurland 
Við leitum að lögfræðingi og lögmanni með héraðsdómsréttindi til að taka þátt í áframhaldandi 

uppbyggingu Pacta á Suðurlandi, með starfsstöð á Selfossi. Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á 

sviði lögmennsku og lögfræðilegrar ráðgjafar, málflutningur og ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og 

hjá Sýslumannsembættum. 

Í störfin leitum við að ábyrgum og drífandi einstaklingum sem hafa metnað til að ná árangri í starfi, geta 

unnið sjálfstætt og búa yfir mikilli samskiptafærni. Æskilegt er að lögmenn okkar búi á sínu starfssvæði.

Við viljum ráða
lögmenn til starfa

á Selfossi

Akranes ı Akureyrir ı Blönduós ı Dalvík ı Egilsstaðir ı Hafnarfjörður 

Húsavík ı Ísafjörður ı Keflavík ı Reyðarfjörður ı Reykjavík 

Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Selfoss ı Siglufjörður

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Keflavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

Sölumaður í varahlutaverslun

Hæfniskröfur:
• Yfirgripsmikil þekking á bifreiðum
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
Vinnutími getur verið sveigjanlegur.

Lyftari
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.
Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna
til vinnu? Þá erum við að leita af þér. Vantar vanan
lyftaramann til starfa.
Vinnutími frá 8-16:30,
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.

Verkstæði
Vaka hf. óskar eftir bifvélavirkja til starfa á verkstæði
okkar að Skútuvogi 8.
Góð íslensku og/eða ensku kunnátta nauðsynleg.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is,
fyrir 21.apríl 2017 merkta því starfi sem sótt er um.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Vaka hf. óskar eftir  
starfsmönnum

Auglýsum eftir verkstjóra og smið
Nóg af verkefnum.

Hæfniskröfur eru reynsla af verkefnastjórnun.   
Meistararéttindi eða tækninám er æskilegt.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

RAFVIRKI 
Fagraf ehf. óskar eftir rafvirkja sem getur unnið bæði í hóp 

og sjálfstætt.

Sveinspróf kostur, íslenskukunnátta skilyrði.  
Góður vinnutími, fjölbreytt verkefni, góður starfsandi.
Upplýsingar sendist á fagraf@fagraf.is merkt atvinna.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál  
og svarað.

Móttökuritari og aðstoð
óskast á læknastofu. Fjölbreytt starf.

Starfshlutfall samkv. samkomulagi.

Umsóknir sendist á:  box@frett.is



Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri  
í síma 590 5000 eða sigridur@hekla.is

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum  
bifvélavirkja á þjónustuverkstæði.

Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og annast 
þjónustu við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Starfslýsing
-  Viðgerðir og viðhald á bifreiðum  
 í háum gæða- og tækniflokki.
-  Þátttaka í námskeiðum og   
 símenntun á vegum HEKLU.

Hæfniskröfur
-  Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
-  Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.
-  Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
-  Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
-  Stundvísi og almenn reglusemi.
-  Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, Skoda  
 og Mitsubishi er kostur.

Bifvélavirki

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk.

Skila skal umsóknum á skrifstofu 
Húnavatnshrepps, Húnavöllum, 541 Blönduós, 
eða með að senda umsókn í tölvupósti á 
netfangið einar@hunavatnshreppur.is. 

Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf  
frá og með 15. maí 2017 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar:

Einar Kristján Jónsson sveitarstjóri  
í síma 452 4661 og 842 5800.

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Aðalbókari
Húnavatnshreppur óskar eftir 
að ráða aðalbókara

Starfssvið:
• Aðalbókari Húnavatnshrepps, heyrir undir sveitarstjóra 

Húnavatnshrepps
• Aðalbókari hefur starfsstöð á skrifstofu Húnavatnshrepps

Í starfinu felst meðal annars:
• Bókhald sveitarfélagsins og tengdra félaga
• Bókhaldsvinnslur og uppgjör
• Taka þátt í þróun bókhaldskerfa
• Sinna ýmsum bókhaldstengdum verkefnum
• Annast daglega umsýslu á skrifstofu
• Annað það sem sveitarstjóri felur honum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla af bókhaldsvinnu (háskólapróf 

kostur) eða próf, sem nýtist í starfi
• Reynsla af DK bókhaldskerfi æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni er 

mikilvæg
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mann-

legum samskiptum er mikilvæg

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

- skrifstofumanni (50-100%). Reynsla og tölvufærni æskileg
- ökuleiðsögumanni (50-100%) og gönguleiðsögumanni 

Soleil de Minuit Voyages  (Miðnætursól) soleil@soleil.is

FERÐASKRIFSTOFA
óskar eftir frönsku- og enskumælandi

Laugavegur 174 | Sími 569 3800 |  www.birrngahusid.is 

VIÐ LEITUM AÐ
BIRTINGARÁÐGJAFA

Birtingahúsið leitar að öflugum 
og skemmtilegum liðsfélaga

Verkefni ráðgjafa eru meðal annars:

Ráðgjafi þarf m.a. að búa yfir:

Menntunar og hæfniskröfur:

- Góðri samskiptahæfni, frumkvæði og sveigjanleika
- Getu rl að vinna sjálfstææ og í hópi
- Talnagleggni og öguðum vinnubrögðum
- Getu rl að takast á við  ölbreyæ og skemmrleg verkefni

- Gerð birrngaáætlana
- Úrvinnsla úr markaðsrannsóknum
- Samskipr við viðskiptavini
- Kostnaðareeirlit

- Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýrst í starfi
- Góð almenn tölvukunnáæa er skilyrði og gert ráð
  fyrir að viðkomandi búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu
  á Excel

Birrngahúsið er leiðandi fyrirtæki á sviði birrngaráðgjafar og 
sinnir markaðsráðgjöf fyrir mörg af þekktustu  vörumerkjum 
landsins, bæði innlend og erlend. Birrngahúsið er skipað 
snjöllu starfsfólki og hefur  mörg undanfarin ár verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR auk þess að vera framúrskarandi 
samkvæmt úæekt Credirnfo.

Umsókn og ferilskrá sendist með tölvupósr á
hugi@birrngahusid.is, merktar ,,Birrngaráðgjafi”.
Tekið er á mór umsóknum rl og með 12. apríl. 
Trúnaði heirð og öllum umsóknum svarað.

Grunnskóli Borgarfjarðar er þriggja starfstöðva grunnskóli 
með um 200 nemendur. Starfstöðvar hans eru á Kleppjárn-
sreykjum, Varmalandi og Hvanneyri. 

Tvo kennara vantar í fullar stöður að Hvanneyrardeild 
skólans vegna afleysinga. Um er að ræða umsjónarkennara 
á yngsta stigi.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KI og LS.  
Umsóknarfrestur er til  1.maí n.k.

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með  
upplýsingum um menntun, réttindi og  starfsreynslu,  
ásamt ábendingu um meðmælendur.

Mikilvægt er að umsækjendur hafi áhuga á að starfa með 
börnum, búi yfir færni í mannlegum  samskiptum, frumkvæði  
í  starfi,  jákvæðni,  sjálfstæði og skipulögðum vinnu-
brögðum  og  séu tilbúnir að vinna eftir stefnu og gildum 
skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ .

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar og  
Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að sækja 
um störf hjá sveitarfélaginu.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 
skólastjóri í síma 847-9262/433-7300 netfang;  
ingibjorg.inga@gbf.is

Grunnskóli Borgarfjarðar 
auglýsir eftir kennurum til starfa 
fyrir skólaárið 2017-2018
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BÆTUM VIÐ Í HÓPINN
VEGNA AUKINNA UMSVIFA

BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram 
úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn 
og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur 
kunnáttu og eflir þekkingu starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. 
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl. nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, 
starfsmannastjóri, anna@bl.is

Við óskum eftir að ráða til starfa móttökufulltrúa í
söludeild nýrra bíla. Starfið felur m.a. í sér móttöku
viðskiptavina og annarra gesta, símsvörun, umhirðu
um kaffiaðstöðu og ráðgjöf til viðskiptavina. Í boði er
björt og glæsileg vinnuaðstaða.   

Vinnutími er mánudaga til föstudaga  
frá kl. 9.00-18.00.

STARF Í MÓTTÖKU Í SÖLUDEILD NÝRRA BÍLA
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Hæfniskröfur:  
• Framúrskarandi þjónustulund
• Jákvæðni, heiðarleiki og fagleg framkoma
• Gott tölvulæsi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

Lóðaúthlutun í Melahverfi  
í Hvalfjarðarsveit.

Melahverfi 2, íbúðarhúsalóðir við Háamel.

Svæðið sem nú er úthlutað úr, er fyrsti áfangi að nýrri 
byggð sunnan Melahverfis.

Lóðirnar eru fyrir eftirfarandi byggingargerðir:
•	 Einbýlishús	á	einni	hæð,	neðan	götu:	nr.	2,	4,	6	og	8
•	 Parhús	tveggja	hæða,	ofan	götu:	nr.	3,	5,	7,	9,	11	og	13
•	 Parhús	einni	hæð,	neðan	götu:	nr.	10,	12,	14	og	16
•	 Fjölbýlishús,	6	íbúðir	á	tveimur	hæðum:	nr.	1

Tekið verðu við umsóknum á þar til gerðum 
umsóknareyðublöðum	frá	og	með	10.04.2017	á	
skrifstofu	sveitarfélagsins	að	Innrimel	3,	301	Akranes.	
Umsóknareyðublöð,	úthlutunarreglur,	deiliskipulag	
ásamt greinargerð er hægt að nálgast á heimasíða 
Hvalfjarðarsveitar	www.hvalfjardarsveit.is	eða	á	skrif-
stofu	Hvalfjarðarsveitar.

Umsóknum í þessa fyrstu úthlutun skal skilast fyrir  
2.	maí	2017.

Nánari	upplýsingar	eru	veittar	á	skrifstofu	 
sveitarfélagsins.

Skúli Þórðarson
Sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar

 

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 
30. ágúst 2017 til 28. ágúst 2018.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 18. apríl nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns í 
Kaupmannahöfn 
2017-2018

ÚTBOÐ
Húsfélögin Álftamýri 2, 4 og 6 í Reykjavík, óska hér með eftir til-
boðum í endurnýjun þakklæðningar húsa sinna með tilheyrandi.

Helstu magntölur eru:
Endurnýjun þakjárns:  738 m2 

Útboðsgögn má panta hjá Hannarr ehf. á netfanginu  
mor.sg@simnet.is og verða þau þá send viðkomandi á það 
netfang sem hann gefur upp.  Tilboðin verða opnuð á sama 
stað miðvikudaginn 19. apríl 2017, kl. 11,00.

Verklok 30. September 2017

 

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900
www.hannarr.com

hannarr@hannarr.com

Umsóknarfrestur
21. apríl 2017

Nánari upplýsingar
www.efla.is

Samfélagsstyrkir EFLU

ÍSLAND • FRAKKLAND • NOREGUR • SVÍÐÞJÓÐ • PÓLLAND • TYRKLAND

EFLA verkfræðistofa starfrækir samfélagssjóð sem hefur að markmiði að styðja jákvæð og 

uppbyggileg verkefni í samfélaginu. Úthlutanir styrkja úr sjóðnum fara fram tvisvar á ári, að vori 

og hausti.

Óskað er eftir umsóknum.

Samfélagssjóður EFLU óskar nú eftir umsóknum. Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 21. apríl 

næstkomandi. Vinsamlega nálgist leiðbeiningar vegna umsókna á efla.is.



ÚTBOÐ
Austurvegur 4, Hvolsvelli – Endurbætur og viðbygging 

Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í endurbætur og 
viðbyggingu við verslunar- og skrifstofuhúsnæði að  
Austurvegi 4 Hvolsvelli.
Um er að ræða endurbætur á núverandi byggingu sem 
er að hluta til tveggja hæða steinsteypt hús á kjallara, 
samtals 1.689 m2.
Enn fremur að  byggja 193 m2 viðbyggingu við verslun 
á jarðhæð og 322m2 nýbyggingu fyrir skrifstofur ofan á 
núverandi verslun. 
Óskað er eftir tilboðum í verkið í heild sinni eins og fram 
kemur á uppdráttum og því er lýst í útboðs-og verklýsingu. 

Verkinu skal vera lokið 1. mars 2018.
Útboðsgögn verða afhent hjá skipulags- og byggingarfull-
trúa  Rangárþings eystra, Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli, sími 
487 1200  og netfang bygg@hvolsvollur.is , frá og með kl 
12.00, þann 12. apríl 2017. 
Á sama tíma er einnig er hægt að nálgast útboðsgögnin 
hjá dap arkitektum, Tjarnagötu 4, 101 Reykjavík, sími 660 
4200 og netfang arkitekt@dap.is,  
Bjóðendum er boðið til kynningarfundar að Austurvegi 4 
föstudaginn 21. apríl 2017 13:00. Þar verða mættir fulltrúar 
verkkaupa.
Tilboði skal skila á frumriti tilboðsforms í lokuðu umslagi  
merktu heiti útboðs, „Austurvegur 4 endurbætur og 
viðbygging“ á sveitarfélagsskrifstofu Rangárþings eystra, 
Hlíðarvegi 16, 860 Hvolsvelli, fyrir kl. 13:45 þriðjudaginn 9. 
maí 2017. Sama dag kl. 14:00 verða tilboðin opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Rangárþings eystra

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Hverfið	mitt	2017	vesturhluti	–	Útboð	2,	Háaleitii	–	
Bústaðir, útboð nr. 13936

•	Hverfið	mitt	2017	austurhluti	–	Útboð	2,	Árbær,  
útboð nr. 13940.

•	Opin	leiksvæði	2017	–	Kjalarland	/	Hulduland	og	
Traðarland	–	Jarðvinna, útboð nr. 13955.

•	Breiðholtsbraut	við	Norðurfell.	Göngubrú	og	stígar, 
útboð nr. 13973.

•	Seljaskóli.	Viðgerð	á	þaki	–	Hús	7, útboð nr. 13975.

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

Siglufjörður
Túngata-Eyrargata

Endurnýjun

Verkið felst endurnýjun á fráveitu, vatnsveitu, burðarlögum og 
slitlögum í Túngötu og Eyrargötu á Siglufirði.

Helstu magntölur eru:
• Rif slitlags 1350 m2
• Uppgröftur og brottakstur 330 m3
• Aðflutt malarfylling 600 m3
• Fráveitulagnir 150-500mm 240 m
• Niðurföll 14 stk
• Efra burðarlag götu 1330 m2
• Steyptar stéttar 130 m2

Beiðni um útboðsgögn skal senda á netfangið utbod@vso.is 
með upplýsingum um nafn þess sem óskar eftir gögnunum, 
síma, heimilisfang og netfang.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu Fjallabyggðar,  Gránugötu 24, 
580 Siglufirði, eigi síðar en mánudaginn 24. apríl 2017  
kl. 14.00, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem það kjósa.

Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Útboð
Fallorka ehf óskar eftir tilboðum í tvö aðskilin verk fyrir 

Glerárvirkjun II,  3. og 4. áfanga þrýstipípu.
Um er að ræða jarðvinnu og lagningu þrýstipípu ásamt 

tilheyrandi steinsteyptum festum og undirstöðum.

Pípurnar eru úr GRP plasti, þvermál 900 – 1200 mm, 
samsettar með múffum. Verkkaupi leggur til allt rörefni í 
pípulögnina.

Helstu verkliðir eru:
•	 Gröftur og fylling að pípu; 
 3. áfangi um 2640 m og 4. áfangi um 1400 m
•	 Lagning pípu í jörð; 
 3. áfangi um 2640 m og 4. áfangi um 1400 m
•	 Steinsteyptar pípufestur og undirstöður í jörð;
 3. áfangi,  4 stk. og undirstöður fyrir pípubrú
 4. áfangi, undirstöður fyrir jöfnunarþró

Tilboðum skal skila til Fallorku ehf, 
Rangárvöllum, 603 Akureyrií síðasta lagi við opnun tilboða 
þann 28. apríl 2017, kl. 11.
Útboðsgögn verða afhent þeim sem þess óska frá og með 
miðvikudeginum, 12. apríl 2017. 
Ósk um útboðsgögn skal senda á netfangið 
helgi.palsson@efla.is eða fallorka@fallorka.is

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grundartangahöfn
Tangabakki 2. áfangi

Hækkun hafnarbakka 2017

Verkið felst m.a. í að steypa ofan á núverandi
kantbita, frágangur bryggjukants, fjarlægja malbik,
hækka yfirborð, leggja fráveitulagnir, vatnslagnir og
malbikun. Hluti af verkinu er jafnframt sprengingar á 
klöpp í efnisnámu og lóðargerð við Klafastaðaveg.

Helstu magntölur eru :
Fyllingar 60.000 m³
Sprengingar 30.000 m³
Regnvatnslagnir      560 m
Vatnslagnir      420 m
Steypa      150 m³
Malbik 15.000 m²

Skiladagar:
Lóðin Klafastaðavegur 7      1. ágúst 2017
Verklok       1. október 2017

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með því að senda beiðni með nafni bjóðanda,
símanúmeri og nafni tengiliðs á netfangið
utbod.akranes@mannvit.is.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
miðvikudaginn 3. maí 2017 kl. 11:00.

ÚTBOÐ

585 5500

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum

Niðurrif á byggingunni Dverg, Lækjargötu 2
Byggingin er 3ja hæða steinhús, samtals um 2.500 m2 að 
flatarmáli. Verkefnið felst í að rífa bygginguna, flokka 
byggingarefni og farga.  Verktími er frá 1. júní- 15. júlí 
2017. Beiðni um umsóknargögn skal berast á                   
stefan@vsb.is

Skila þarf inn tilboðum fyrir kl. 11  þriðjudaginn 25. apríl til 
umhverfis og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, 
Norðurhellu 2. Tilboð verða opnuð á sama stað kl. 11:15 
að viðstöddum þeim er þess óska. 

Nánar á hafnar�ordur.is

ÚTBOÐ

585 5500

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum

Umsjón og eftirlit með byggingu hjúkrunarheimilis 
Verkefnið felst í umsjón og eftirliti með byggingu Sólvangs 
hjúkrunarheimilis, sem er 3ja hæða bygging ásamt kjallara 
undir hluta hússins.  Stærð hússins er um 4.000 m2. 
Verktími er frá maí 2017 til ágúst 2018. Beiðni um 
umsóknargögn skal berast á stefan@vsb.is

Skila þarf inn tilboðum fyrir kl. 11  þriðjudaginn 25. apríl til 
umhverfis og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, 
Norðurhellu 2. Tilboð verða opnuð á sama stað og tíma að 
viðstöddum þeim er þess óska. 

Nánar á hafnar�ordur.is

Dagskrá:
 • Venjuleg aðalfundarstörf skv. 5. grein 
samþykktar sjóðsins.
 • Kynning á samningi um sameiningu Eftir-
launasjóðs Reykjanesbæjar og Brúar lífeyris- 
sjóðs starfsmanna sveitarfélaga.

Aðalfundur sjóðsins verður haldinn fimmtu- 
daginn 27. apríl nk. kl 17:30. Fundurinn verður 
haldinn í sal bæjarstjórnar, Tjarnargötu 12.

Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar
AÐALFUNDUR 2017

Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

Sjóðsfélagar og lífeyrisþegar eru  hvattir til að 
mæta vel og stundvíslega.
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TIL SÖLU
SLÁTTU- OG GARÐAÞJÓNUSTA

SUÐURLANDS

Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands ehf sem er
að hefja 25. starfsárið er til sölu

- Samningar eru fyrir meirihluta tekna
fyrirtækisins

- Góð afkoma
- Góð tækifæri til vaxtar

Allar frekari upplýsingar veitir :
Óskar Thorberg Traustason
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær, sími 659-2555
Netfang : oskar@fasteignasalan.is

ÚTBOÐ
SKÓLAMÁLSVERÐIR FYRIR 
GRUNNSKÓLA GARÐABÆJAR

Garðabær óskar eftir tilboðum í framleiðslu 
og framreiðslu á mat fyrir grunnskóla 
Garðabæjar.

Samningstími er þrjú ár auk ákvæða um 
framlengingu.

Útboðsgögn er hægt að nálgast endurgjalds-
laust á vef Garðabæjar, gardabaer.is, frá og 
með mánudeginum 10. apríl. 

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00,  
þriðjudaginn 2. maí 2017, á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar við Garðatorg 7.  

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Innkaupadeild

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir umsóknum í verkið:

Forval vegna fyrirhugaðs alútboðs 
á Útstöð vestur Fiskislóð 37c.  

Forval nr. 13965.

Forvalsgögn verða  eingöngu  aðgengileg á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is - 
Frá kl. 13:00 þriðjudaginn 11. apríl 2017.

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á 
vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar - 
Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella  
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum 
útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með 
öðrum hætti verður ekki svarað.

Umsóknum skal skila með rafrænum hætti á framan-
greindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar 
eigi síðar en: Kl. 14:30 þann 4. maí 2017. 

Lauslegt yfirlit yfir verkið: 
Um er að ræða forval á verktökum til að taka þátt í alútboði 
á nýrri Útstöð (hverfisbækistöð Skriftstofu umhverfis – og 
reksturs í vesturhluta borgarlandsins). 

Höfðað er til umsækjanda að koma með tillögur að 
uppbyggingu húsanna, er varðar burðarþol, efnisval o.fl. 
Hér er leitað að umsækjanda til að annast sérhönnun og 
byggingu nýrrar útstöðvar og lóðar, fullgera allar bygg-
ingar og fullgera lóðina. Um er að ræða tvær byggingar, 
starfsmannahús og skemmu með millilofti ásamt mannvirk-
ja á lóð. Umsækjandi nýtir fyrirliggjandi hönnun og fullgerir 
samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum ásamt BREEAM 
vottun „very good“ á hönnun og mannvirkjum. 
Verkkaupi skilar inn byggingarnefndarteikningum í samráði 
og samvinnu við umsækjanda.

Helstu magntölur
	 •	 Byggingar:	 1.265m²
	 •	 Lóðin:		 13.230m²

FORVAL Bjarmanes – Fellsborg –  
Tjaldstæðið Höfðahólum

Sveitarstjórn Skagastrandar hefur ákveðið að auglýsa 
Fellsborg og Tjaldstæðið Höfðahólum til leigu auk  
Bjarmaness sem áður hefur verið auglýst. Mögulegt er að 
óska eftir leigu á öllum þessum einingum, tveimur saman 
eða hverri fyrir sig. Sveitarstjórn mun meta umsóknir 
með tilliti til þess hvaða nýir möguleikar kunni að liggja í 
samningum um einstakar einingar eða allar saman. 

Kaffi-og menningarhúsið Bjarmanes á Skagaströnd er 
fallegt steinhús, byggt 1913 en var allt endurbyggt 2004, 
og hefur þann einstaka anda sem einkennir mörg gömul 
hús. Það stendur miðsvæðis með góðu útsýni yfir höfnina 
og Húnaflóann. 

Félagsheimilið Fellsborg var byggt árið 1965. Í húsinu eru 
2 misstórir salir, sem nýttir hafa verið til skemmtanahalds, 
leiksýninga, ættarmóta, fatamarkaða og fl. Bókasafn 
Sveitarfélagsins er á neðri hæð sem og félagsstarf eldri 
borgara. Kvenfélagið Eining og UMF Fram hafa þar einnig 
aðstöðu. Við húsið er íþróttavöllur staðarins og einnig 
ágæt aðstaða fyrir tjöld og tjaldvagna sem hefur einkum 
verið nýtt í tengslum við ættarmót sem haldin eru í húsinu.

Tjaldsvæðið í Höfðahólum er á skjólsælum og rólegum 
stað efst í byggðinni og horfir á móti sólu. Í miðju svæðis-
ins er gamall bæjarhóll þar sem bærinn Höfðahólar stóðu. 
Svæðið er í fallegu umhverfi og nýtur skjóls til norðurs og 
austurs af lágum klettahólum sem kallaðir eru Hólaberg. 
Runnar skipta svæðinu upp í nokkra reiti sem skapa 
þægileg umhverfi fyrir tjöld, húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagna. Rafmagnstenglar eru á nokkrum stöðum.  
Á svæðinu er góð aðstaða fyrir börn í spennandi 
náttúrulegu umhverfi. Í þjónustuhúsinu eru sturta,  
vatnssalerni, þvottavél og aðstaða til uppþvotta.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu Sveitarfélagsins  
Skagastrandar fyrir 20. apríl 2017 þar sem m.a. komi fram 
hugmyndir umsækjanda um rekstur hverrar einingar eða 
allra saman. 

Áður auglýstur umsóknarfestur um Bjarmanes er  
framlengdur til 20. apríl.

Umsóknum má einnig skila rafrænt á netfangið  
magnus@skagastrond.is 

Fyrir hönd 
sveitarstjórnar,

Í mars 2017.
Sveitarstjóri

Matvöruverslun Súðavíkurhrepps / 
Kaupfélagið er til sölu

• Kaupfélagið er lítil, falleg og vinaleg matvöruverslun í   
 Súðavík, með margskonar hlutverk.
• Kaupfélagið er kaffihús, sem bakar bakkelsi og kruðerí   
 ofan í heimamenn og gesti.
• Kaupfélagið er bókasafn Súðavíkurhrepps, bækurnar  
 prýða veggi búðarinnar með tilheyrandi vísdóm og fegurð.  
 Bókasafnið er rekið samkvæmt samningi  
 við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn 
 á svæðinu, starfrækir hana samkvæmt samningi  
 við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er fullbúinn veitingarstaður, sem kallast af   
 heimamönnum Jón Indíafari, og býður eftir að elda   
 mat ofan í heimamenn og gesti.
• Kaupfélagið þjónustar Orkuna, eldsneytissölu á planinu,   
 samkvæmt samningi við sama fyrirtæki.
• Kaupfélagið sér um mötuneyti Súðavíkurskóla allt   
 skólaárið, samkvæmt samningi við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er spennandi verkefni fyrir áhugasama  
 einstaklinga, sem vilja samþætta spennandi verkefni   
 í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu, við rólegan og   
 fjölskylduvænan stað.

Frekari upplýsingar gefur sveitarstjóri Súðavíkurhrepps,  
petur@sudavik.is

Tillaga að breyttu  deiliskipulagi í Kópavogi

Digranesvegur 1. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við Digranesveg 1.  
Í breytingunni felst að byggt er við núverandi húsnæði, sem hýsir bæjarskrifstofur Kópavogs, til austurs og suðurs 1-3 hæða  
bygging samtals um 1800 m2. Tillagan gerir ráð fyrir breyttri aðkomu og breyttu fyrirkomulagi bílastæða. Á nærliggjandi svæðum 
eru fyrir um 420 bílastæði sem geta samnýtst. Hámarkshæð nýbyggingar er ráðgerð í um 53,0 m h.y.s. Tillagan er sett fram í mkv. 
1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 23. mars 2017. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 12. apríl 2017. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,  
www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða  
ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á  
skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 föstudaginn 2. júní 2017. 

Skipulagsstjóri Kópavogs

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is



Lokastígur 16
101 REYJKAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð á frábærum stað í 
miðborginni. Rúmgóð stofa, gott svefnherbergi. 
Hús allt hið snyrtilegasta. Laus við kaupsamn-
ing. 

STÆRÐ: 48,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    9. apríl 16:00-16:30

Lautarvegur 4
108 REYKJAVÍK

Glæsilegar nýjar sérhæðir á frábærum stað í  
Fossvoginum. Sér inngangur, stórar svalir, bílskúr með 
stærri íbúð. Afhendast fullbúnar án gólfefna. Allar nánari 
upplýsingar hjá fasteignasala.

STÆRÐ: 107-170 fm HÆÐIR    HERB: 3 OG 4

85.9-93.9 M
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið var 
tekið í gegn og endurnýjað árið 2004.  
 
Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir frá 
Borg, mikið af auka innréttingum. Ljós 
og ljósahönnun frá Lumex.  
Granítborðplötur, vönduð tæki, halogen-
lýsing, arinn í stofu.  
Fallegur garður, tvær verandir, skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum 
potti.
 
Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuher-
bergi, fjögur baðherbergi, þrjár stofur. 
Tveggja herbergja 62 fm auka íbúð með 
sérinngangi, á neðri hæð, tekin í gegn 
2006.

STÆRÐ: 501,8 fm FJÖLDI HERBERGJA: 11

Tilboð
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hrísmóar 9
210 GARÐABÆR

Fallega fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð 
ásamt bílskúr. Rúmgóð herbergi. Eldhús og 
baðherbergi nýlega endurnýjuð. 

STÆRÐ: 148,5 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

54.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi / í námi til lögg.fasteignasala

Kinnargata 15
210 GARÐABÆR

Fallegt parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. 
Stórir gluggar og útsýni. Húsið skilast fullbúið 
að utan með grófjafnaðri lóð en fokhelt að 
innan.

STÆRÐ: 196,4 fm PARHÚS      HERB: 5

62.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi / í námi til lögg.fasteignasala

Norðurbakki 7A
220 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsileg íbúð í húsi frá árinu 2015. Þrjú svef-
nherbergi, fallegt parket á gólfum og eikar 
innréttingar sem ná upp í loft.

STÆRÐ: 136,1 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

56.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS  9. apríl kl. 17:00-17:30

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Glæsileg og einstaklega vönduð 3-4 herbergja 
íbúð á 5.hæð í nýju húsi við Garðatorg 2b.  
Eignin er fullbúin með gólfefnum og tilbúin til 
afhendingar.

STÆRÐ: 143,1 fm FJÖLBÝLI  HERB: 3-4

76.800.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi / í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS  9. apríl kl. 15:00-15:30

OPIÐ HÚS  9. apríl kl. 14:00-14:30

OPIÐ HÚS   9. apríl kl. 13:00-13:30

Hrísrimi 1
112 REYKJAVÍK 

LIND FASTEIGNASALA KYNNIR: Mjög fallega 
og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 2.hæð 
ásamt tveimur bílastæðum í bílakjallara.

STÆRÐ: 105,3 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi / í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    9. apríl kl. 14:00-14:30



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is
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Sigurður Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri 
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Borg fasteignasala kynnir til sölu glæsilega eign á Þórsgötu 10, 101 Reykjavík. 
Eignin saman stendur af fjórum íbúðum að heildarstærð 395 fermetrar , Tveir 
eignarhlutar í fremra húsinu og einbýlishús á baklóð. 

Eignin var endurnýjuð á glæsilegan hátt á undanförnum árum. Eignin bíður upp 
á mikla möguleika hvort sem um ræðir sem fjárfestingu til íbúðar eða leigu. 
Möguleiki er að skipta eigninni upp þar sem eignin er á nokkrum matshlutum.

GLÆSILEG 
EIGN Á 
ÞÓRSGÖTU 10

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!
Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767

Tröllakór 9-11 

www.egfasteignamidlun.is

VERÐ 55,9 millj

Sunnudag kl. 17 - 18

SÉRLEGA BJÖRT OG FALLEG 139 FM 4JA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ STÓRRI VERÖND OG 
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU Á GÓÐUM STAÐ Í KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI.

Þrjú góð svefnherbergi og björt og góð stofa með fallegu opnu eldhúsi með stórri eyju með miklu skápaplássi. 
Ca. 60 fm afgirt hellulögð suðurverönd með útsýni og 5 fm útigeymslu. Frábær staðsetning við jaðarlóð. 

Stutt í ýmis konar þjónustu svo sem skóla, leikskóla, íþróttastarfsemi og verslun.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Móabarð 4b Hafnarfirði                    

Þar er til sýnis tveggja íbúða 195,2 fm 
einbýlishús. Aðalhæðin er 4ra herb. 
135,2 fm þar af 30,7 fm bílskúr, og minni íbúðin er 60 fm 2ja herb. íbúð með 
aðkomu frá Suðurbraut. Húsið er laust fljótlega.  Verð 68,9 millj.  Allar frekari 
upplýsingar veitir Heiðar Friðjónsson s. 693-3356 eða heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Heiðar
Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356

Opið hús sunnudaginn 9. apríl frá kl. 16.00 til 16.30

OPIÐ HÚS



Gnitaheiði 8a
200 Kópavogur
Fallegt raðhús

Stærð: 173,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 50.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Einstakt útsýni á mjög eftirsóttum stað, í suðurhlíðum Kópavogs

Mjög fallegt 173,1fm, raðhús á þremur hæðum með sérstæðum 24.8fm. bílskúr.

Endurnýjuð eldhúsinnrétting.  Hús sem vert er að skoða!

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sun 9 apríl 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

898-5115

8622001

Laufengi 15
112 Reykjavík
Sérinngangur

Stærð: 84,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Fasteignamat: 25.750

Verð: 36.700.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu vel skipulagða 84,5 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngang og sér afnotarétt á lóðarbletti og sérmerktu yfirbyggðu bílastæði við inngang íbúðar.

Tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkar og tengi fyrir þvottavél.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið hús..

661-6056

Bergstaðastræti 62
101 Reykjavík
Parhús með útleigumöguleikum

Stærð: 203,8 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 83.200.000

Verð: 99.000.000

Parhús  hannað  af  Ingimundi  Sveinssyni  arkitekt  og  reist  árið  1978.  Húsið  er  á  fjórum  hæðum,  jarðhæð,
aðalhæð, önnur hæð og risherbergi (sem ekki er skráð í fermetrafjölda hússins hjá Þjóðskrá Íslands).
Upprunalega var eignin ein íbúð en hefur verið skipt í 4 íbúðareiningar sem auðvelt er að sameina aftur í eina
eða tvær íbúðir.
Á  jarðhæð  eru  tvær  íbúðir,  báðar  með  sérinnangi.  Önnur  er  með  einu  herbergi  og  hin  með  tveimur
herbergjum. Jarðhæð er niðurgrafin Bergstaðastrætismegin en alveg opin inn í garðinn með björtum gluggum.
Á  aðalhæðinni  er  gengið  inn  í  sameiginlegan  inngang  að  tveimur  íbúðum.  Annars  vegar  er  um  að  ræða
stúdíóíbúð og hins vegar 4ra herbergja íbúð á þremur hæðum. Hringstigi liggur á milli allra hæða en búið er
að loka fyrir hann á jarðhæðinni.
Bílastæði við húsið.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun í gsm: 862-1110
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414-4700

862 1110

Fífuhjalli 21
200 Kópavogur
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 285,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 71.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.900.000

RE/MAX Senter kynnir Fífuhjalla 21, Kópavogi Fallegt og vel staðsett einbýli neðst í Suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er staðsett fyrir neðan götu.Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn suður garður. Efri hæðin skiptist í anddyri,
hol, gesta snyrtingu,eldhús og stofu. Neðri hæðin skiptist í vinnuherbergi, fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol,
geymslu,  þvottahús  og  baðherbergi.Gengið  er  út  á  pall  á  neðri  hæð,  þar  er  pottur  sem fylgir.Nánari  lýsing:
Komið  er  inn  í  forstofu  á  efri  hæð.  Við  hlið  hennar  er  gestasnyrting.Úr  forstofu  er  komið  inn  í  parketlagt
hol.Eldhús með vandaðri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Innaf eldhúsi er björt stofa með parketi á gólfi.
Útgengi er út á svalir. Leður flísar eru í anddyri og eldhúsi. Á jarðhæð er komið niður í parketlagt sjónvarpshol.
Til  vinstri  eru lítil  skrifastofa, geymsla og flísalagt þvottahús með bakinngangi.  Svefnherbergin eru fjögur, öll
parketlögð  og  með  skápum.  Gengið  er  út  á  timburverönd  úr  holi.  Á  baðherbergi  eru  flísar.  Baðkar  og
sturta.Þvottahús  geymsla.Bílskúr  er  fullbúinn  37,2  fm.  Allar  nánari  uppl  veita  Þórarinn  Sævarsson  lgfs
8988889 tas@remax.is og Gunnar Sverrir 8622001gunnar@remax.is

Senter

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

tas@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

8 april milli 14:00 og 14:30
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414 4700

8622001

Víkurströnd 5
170 Seltjarnarnes
Parhús

Stærð: 248,2 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 64.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.000.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu  248,2  fm  vandað  og  fallegt  parhús,  hátt  til  lofts  og  vel  skipulögð  eign  á
góðum  og  eftirsóttum  stað  á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  á  þremur  pöllum  með  fjögur  svefnherbergi,  tvö
baðherbergi og þrjár stofur ásamt innbyggðum bílskúr.

Flott  eign  á  frábærum  stað.  Stutt  frá  golfvelli,  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  íþróttasvæði  Gróttu  og  sundlaug
Seltjarnarnes. Göngufæri við ströndina og útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 9. apríl kl 15:00-15:30

661-6056

Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter
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Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Vígdís Rós Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
vigdis@remax.is

Sigrún Gréta Helgadóttir
Nemi til löggildingar fasteignasala
sigrun@remax.isVígdís Sigrún



 36 ATVINNUAUGLÝSINGAR  8 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Verslun í Kringlunni til sölu!
 

Vel staðsett verslun í Kringlunni sem selur kvenfatnað 
og fylgihluti ásamt íslenskri hönnun.

Góð söluaukning hefur verið á milli ára.

Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja eignast sína eigin 
verslun á besta stað.

 Nánari upplýsingar: palli@450.is , s: 775-4000

Erlendur Davíðsson löggildur fasteignasali • erlendur@450.is

Sala fasteigna frá

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

Glæsilegt 212,7 fm einbýlishús á einni hæð, ásamt bílskúr, 
á fallegum stað í Reykjanesbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, fjögur herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. 
Arinn í borðstofu. Mikil lofthæð er að hluta til í húsinu.  
Húsið stendur hátt og snýr beint út á flóann. Lóð er ekki 
fullfrágengin. Sjá myndir inná eignamidlun.is 
Nánari uppl. veitir G. Andri Guðlaugsson löggiltur  
fasteignasali í síma 662 2705 eða andri@eignamidlun.is.

Vallarás 11, Reykjanesbær

Sala fasteigna frá

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

Til sölu 141fm atvinnuhúsnæði
Gott atvinnuhúsnæði á Smiðjuvegi.  

Góð aðkoma og bílastæði.
Verð 29,5m. Uppl. í síma 698-9030

Krókháls 6 110 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Tilboð

4.879 fm

Gunnlaugur fasteignasali
Úlfar Þór fasteignasali

844 6447

897 9030

Góð staðsetning og aðgengi

ATVINNUHÚSNÆÐI – TÆKIFÆRI

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
Þó ra  B i r g i s d ó t t i r  l ö g g i l t u r  fa s t e i g n a s a l i

5 herbergi

Brandur fasteignasali

Hringbraut 48

74.900.000

101 Reykjavík
Hæð

Mikið endunýjuð – aukinn lofthæð

897 1401

142,5  fm Laus strax

Opið hús lau. 8. apríl  kl. 13.00-13.30

Brandur fasteignasali

Kiðjaberg 82

Verð tilboð

801 Selfoss
10.000 fm Rafmagn heitt- kalt vatn við lóðarmörk  60 min frá Rvk

Leyfilegt byggingarmagn 360 fm 

897 1401

Sumarhúsalóð

4 herbergi

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 21

125.000.000

101 Reykjavík
Íbúð 802

Sérsmíðaðar innréttingar- Laus fljótlega

897 1401

136,2 fm Fallegt sjávarútsýni 

Opið hús lau. 8. apríl  kl. 14.00-14.30

4 herbergi 103,7 fm

Fálkagata 17

47.900.000

107 Reykjavík
Íbúð 101 Rúmgóð íbúð

Glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað

Opið hús mán 10. apríl kl. 17.00 -17.30

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3 herbergi 130  fm

Brandur fasteignasali

Mántún 9 - Íbúð 504

Verð frá: 
60.9 m

Reykjavík
Fjölbýlishús Stæði í bílskýli

Vandaðar innréttingar. Laus strax

897 1401

Opið hús lau 8. apríl kl. 15.00-15.30 Sýnum glæsilegar íbúðir


