
Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa. Í boði 
er skemmtilegt, áhugavert og krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða 
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með gildri  
blindflugsáritun á fjölhreyflavél. Einnig þurfa þeir að hafa lokið bóklegu námi 
til réttinda atvinnuflugmanns 1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi 
(MCC), samkvæmt Part FCL.

Atvinnuflugmannsskírteini umsækjanda skal hafa verið gefið út af Samgöngu-
stofu eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggisstofnunar  
Evrópu (EASA).

Umsækjendur með færri en 500 flugtíma þurfa að hafa lokið Jet Orientation 
Course (JOC).

Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert 
ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf 2019 og starfi hluta úr ári til að byrja með. 
Þjálfun mun fara fram veturinn 2018/2019.

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.

Ítarlegar upplýsingar um réttindi og gögn sem þurfa að fylgja umsókn er að 
finna á umsóknarvef.

Fyrirspurnum er svarað á pilotapplication@icelandair.is

Opið er fyrir umsóknir frá og með 5. maí.
Eingöngu er tekið við umsóknum gegnum vef félagsins:  
www.icelandair.com/is/um-okkur/

Due to increased activity, Icelandair is recruiting first 
officers. Interesting and challenging work in a good 
working environment where safety, reliability and quality 
practices are the guiding values.

Applicants must hold a valid EASA Flight Crew License with a valid instrument 
rating on multi-engine aircraft (ME/IR). Applicants must have passed the 
ATPL(A) theoretical knowledge examinations in accordance with Part-FCL 
and hold a certificate of satisfactory completion of an MCC course.

The applicant’s Flight Crew License must be issued by the Icelandic 
Transport Authority (ICETRA) or a comparable authority in an EASA 
member state, and conform with EASA requirements.

Applicants with less than 500 flight hours must have completed a Jet 
Orientation Course (JOC).

Due to seasonal fluctuations in Icelandair’s flight schedule, we expect new 
pilots to start working in 2019 and work part of the year to begin with. 
Training will take place during winter 2018/2019. The home base is Keflavík; 
duty periods will start and finish at Keflavík

Applicants must have completed a high school diploma (matriculation/
university entrance examination) or a comparable education.

Detailed information regarding qualifications and required documents can  
be found on our applications web.

Questions regarding this opening are answered at  
pilotapplication@icelandair.is

We are accepting applications from May 5th.
Applications will only by accepted through the Icelandair website: 
www.icelandair.com/is/um-okkur/

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR 
FLUGMÖNNUM TIL STARFA 2019
 ICELANDAIR IS RECRUITING FIRST OFFICERS FOR 2019

ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.I

S 
IC

E
 8

83
24

 0
4/

18



ÍSÓL / Sölumaður
Við leitumst eftir einstaklingi með brennandi áhuga á 
sölumennsku og verkfærum, starfið mun fela það í sér að 
stýra vörumerkjaþróun á rafmagnsverkfærum og  
verkfærum frá sumum af fremstu framleiðendum í heimi.

Hæfniskröfur:

Um okkur:

ins er heildsala á verkfærum, festingum og efnavöru á 

festinga á sanngjörnu verði.

Umsóknir berist á isol@isol.is merkt 
„Sölumaður maí 2018“

Hjúkrunarfræðingar athugið!
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá 

speglunarþjónustufyrirtækinu Meltingarsetrinu ehf. 
Læknasetrinu Mjódd. 

Um er að ræða hlutastarf í dagvinnu á góðum og 
áhugaverðum vinnustað.

Umsókn með ferilskrá og/eða fyrirspurnir sendið á: 
setrid@setrid.is

VILTU SPÁ FYRIR UM FRAMTÍÐINA?
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að bæta við sig ráðgjafa 
í öflugt teymi fyrirtækisins á sviði áætlanagerðar, rekstrar- og fjárhagsráðgjafar. 

Leitað er að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingi með jákvætt viðmót og hæfni til að starfa í hópi 
ráðgjafa og sérfræðinga. Viðkomandi þarf að hafa skilning á helstu lykilþáttum í fyrirtækjarekstri og getu til að 
hjálpa fyrirtækjum að ná árangri í rekstri. Starfið felur í sér hönnun rekstrar- og áætlunarferla í Excel annars 
vegar og hins vegar í Kepion sem mörg af stærri fyrirtækjum landsins hafa valið til áætlunargerðar.

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Expectus er ráðgjafafyrirtæki 

sem aðstoðar fyrirtæki og 

stofnanir við að nýta þekkingu og 

upplýsingatækni til að auka hæfni, 

móta stefnu og koma áherslum 

í framkvæmd og skila þannig 

mælanlegum árangri.

Gildi Expectus eru kraftur, 

heiðarleiki og samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 

2016 og 2017 í hópi millistórra 

fyrirtækja hjá VR og vottað sem 

Framúrskarandi fyrirtæki 2016 

og 2017 af Creditinfo.

www.expectus.is

HELSTU VERKEFNI:

• Rekstrar- og fjárhagsgreiningar
• Greining gagna og skýrslugerð
• Viðskiptaumsjón
• Hönnun á rekstrar- og áætlunarferlum fyrirtækja
• Þróun áætlunarkerfa út frá skilgreindum ferlum
• Verkefnastjórn

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af fyrirtækjamarkaði
• Framúrskarandi greiningarhæfni
• Reynsla af úrvinnslu gagna og skilningur á upplýsingum 

um rekstur fyrirtækja
• Reynsla/þekking á SQL er æskileg
• Mjög góð samskiptafærni

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausar til umsóknar sex stöður

6

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2018.  
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast 
til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is). 
 

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta 
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.  
 
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.

 Hæfnispróf fer fram 13. ágúst 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1) Mozart fiðlukonsert (1. kafli með kadensu) nr. 3 í G-dúr, 
nr. 4 í D-dúr eða nr. 5 í A-dúr.

2) Einn kafli að eigin vali úr einni af sónötum og partítum 
J.S. Bachs fyrir einleiksfiðlu.

3) Rómantískur fiðlukonsert að eigin vali (1. kafli með 
kadensu).

 Hæfnispróf fer fram 15. ágúst 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1) 1. kafli úr klassískum konsert eftir Hoffmeister (D-dúr) 
eða Stamitz (D-dúr) með kadensu.

2) 1. kafli úr konsert eftir Bartók eða Walton eða  
Hindemith Der Schwanendreher.

3) Einn kafli úr sólóverki eftir Bach, Reger eða Hindemith.

 Hæfnispróf fer fram 16. ágúst 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1)   1. kafli úr klassískum konsert eftir Hoffmeister (D-dúr) 
eða Stamitz (D-dúr) með kadensu.

2)  1. kafli úr konsert eftir Bartok eða Walton eða  
Hindemith Der Schwanendreher.

 Hæfnispróf fer fram 18. september 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1)   1. kafli úr Haydn sellókonsert í  D-dúr með kadensu.

2)  1. kafli úr rómantískum konsert að eigin vali.

3)  Einn kafli úr einleikssvítu eftir J.S. Bach.

 Hæfnispróf fer fram 19. september 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1)   1. kafli úr Haydn sellókonsert í D-dúr með kadensu.

2)  1. kafli úr rómantískum konsert að eigin vali.

 Hæfnispróf fer fram 17. ágúst 2018 í Hörpu
Einleiksverk:

1)  Dittersdorf: Konsert í D-dúr (original E-dúr) (útg.Schott).  
1. kafli, Allegro moderato, með kadensu (Gruber). 
2. kafli, Adagio, með kadensu (Gruber).

2) Bottesini: Konsert nr. 2 í a-moll (original h-moll)  
(útg. York Ed.). 
1. kafli, Moderato (með kadensu). 
2. kafli, Andante.

STAÐA UPPFÆRSLUMANNS Í VÍÓLUDEILD

TÍMABUNDIN STAÐA 
UPPFÆRSLUMANNS Í 2. FIÐLU

STAÐA VÍÓLULEIKARA

STAÐA UPPFÆRSLUMANNS Í SELLÓDEILD

STAÐA SELLÓLEIKARA

STAÐA LEIÐARA Í KONTRABASSADEILD



Reykjavíkurborg

Deildarstjóri kjaradeildar

Capacent — leiðir til árangurs

Fjármálaskrifstofa 
Reykjavíkurborgar er hluti 
af miðlægri stjórnsýslu 
Reykjavíkurborgar og heyrir 
undir embætti borgarritara. 
Fjármálaskrifstofa skiptist 
í sjö deildir: áhættumat, 
áætlun og greiningu, bókhald, 
fjárstýringu, innkaup, kjaradeild 
og uppgjör. Starfsmenn eru um 
90 talsins, þar af 29 á kjaradeild. 
Skrifstofan er staðsett á 4 hæð 
Borgartúni 12-14.  
 
Um laun og starfskjör fer 
samkvæmt réttindum og 
skyldum stjórnenda hjá 
Reykjavíkurborg og ákvörðun 
kjaranefndar.  Vakin er 
athygli Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem 
borgin er. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6683 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Menntun og/eða reynsla á sviði vinnumarkaðsmála
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
Reynsla af verkefnum á sviði kjaradeildar
Reynsla af samningagerð
Leiðtogahæfileikar
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 
ensku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Umsóknarfrestur

22. maí 

Hlutverk- og ábyrgðarsvið
Launavinnsla
Rekstur og þróun upplýsingakerfa, þ.e. launa- og 
mannauðskerfis, vinnutímaskráningarkerfis og umsóknar- 
og  ráðningarkerfis
Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra 
Margvíslegum samskipti við stéttarfélög 
Kjarasamningagerð Reykjavíkurborgar og 
vinnuveitendafyrirsvar Reykjavíkurborgar
Þátttaka í samstarfi opinberra vinnuveitenda og aðila 
vinnumarkaðarins

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf deildarstjóra kjaradeildar sem jafnframt er formaður samninganefndar 
Reykjavíkurborgar laust til umsóknar. Næsti yfirmaður deildarstjóra er fjármálastjóri Reykjavíkurborgar og er deildarstjóri 
hluti af stjórnendateymi fjármálaskrifstofu. 

Forritari

Capacent — leiðir til árangurs

Fiskistofa er þjónustu- og 
eftirlitsstofnun sem annast 
stjórnsýsluverkefni á sviði 
sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, hvalveiða 
o.fl. ásamt því að safna og 
miðla upplýsingum um 
framangreinda málaflokka.  
 
Gildi Fiskistofu eru traust, 
framsækni og virðing.•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur 

22. maí 

Starfssvið
Nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarlausna
Greining, hönnun og forritun
Skjölun og prófanir
Samskipti við notendur og samstarfsaðila
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6689 

Menntunar- og hæfniskröfur
Tölvunarfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Þekking á forritun í .NET umhverfi (C#, ASP.NET)
Þekking á Java og framendaforritun er kostur
Hæfni til að tileinka sér tækninýjungar
Greiningarhæfni og lausnamiðuð hugsun
Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og farsæl reynsla af 
hópstarfi
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Hreint sakarvottorð
Góð íslensku- og enskukunnátta

Fiskistofa óskar eftir að ráða drífandi einstakling í starf forritara. Um er að ræða frábært tækifæri fyrir kraftmikinn einstakling 
sem vill taka þátt í þróun á upplýsingakerfum Fiskistofu og nýsköpun í rafrænni þjónustu. Starfsstöð getur verið á Akureyri eða í 
Hafnarfirði. 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vilt þú móta starfið þitt?

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndar-
starfs í landinu og byggir starf sitt 
á  samþættingu eftirlits, fræðslu og 
rannsókna. 

Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að 
öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi 
sem jafnan skal vera í samræmi við 
félagslega framþróun og bestu þekkingu 
á hverjum tíma. 

Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, 
forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á heimasíðu hennar 
www.vinnueftirlit.is.

Nánari upplýsingar um störfin veita Svava Jónsdóttir sviðsstjóri (svava@ver.is) í síma 550 4600 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í 
síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Starfssvið:

Hress og 
skemmtilegur 
starfsmaður 

óskast til starfa hjá Fótspor ehf.  Vinnutími 9-17.  
Þarf að geta byrjað 1. ágúst.  Góð tölvukunnátta skilyrði.

Vinsamlegast hafið samband í síma 
578 1192 eða 824 2466

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !

Kennarar
  

Okkur vantar áhugasama kennara til starfa  
á næsta skólaári.  

Meðal kennslugreina eru enska (sem hlutastarf)  og   
list- og verkgreinar (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).  

Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu skólans 
http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri í síma  
488 7021 / 894 8422

Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri í síma  
488 7022 / 845 5893

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar býður til kynningar- og upplýsingafunda um 
fyrirhugaða úttekt á skipulagi barnaverndarstarfs í Reykjavík. Leitað er að 

traustum fagaðilum á sviði úttekta og greininga.

Spennandi stjórnunarstörf 
á Sléttuvegi

Hjá heimaþjónustunni Sléttuvegi er unnið með fötluðu fólki með það að markmiði að veita 
einstaklingsmiðaða og sveigjanlega aðstoð við athafnir daglegs lífs og sérhæfða 

hjúkrunarþjónustu í samræmi við hugmyndafræði um sjálfstætt líf. 

Verkefnastjóri heimaþjónustu
Leitað er að verkefnastjóra í 90-100% starf við samþætta heimahjúkrun og félagslega heima-
þjónustu. Verkefnastjóri sér um þróunarstarf, gerð einstaklingsáætlana, mótun verklags og 

háskólastigi á sviði félags-, heilbrigðis- eða menntavísinda.

Teymisstjóri hjúkrunar

1. september 2018 eða eftir samkomulagi. Teymisstjóri ber faglega ábyrgð á hjúkrunarþjónustu, 
sér um gerð og framkvæmd hjúkrunaráætlana og heldur utan um samstarf við heilbrigðis-

teymisvinnu. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

581-1322 / 665-5873 og í tölvupósti á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is.

www.reykjavik.is/storf. Þar má jafnframt sjá ítarlegri lýsingu á verkefnum og hæfniskröfum.

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2018   

Sumarstarfsmaður óskast
Óskað er eftir þjónustuliprum einstaklingi til 
sumarstarfa við símsvörun og létt skrifstofu-
störf.  Unnið er eftir ákveðnu vaktafyrirkomu-
lagi þ.e. frá klukkan 7:50 – 14:00 og 14:00 til 
18:00.   Einungis reglusamir og reyklausir 

einstaklingar koma til greina. 

Umsóknir sendist á netfangið  
hrannar@frettabladid.is merkt

„Sumarstarf“ 
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Ráðgjafi í fjármálalausnum
STARFSSVIÐ

 Ráðgjöf varðandi grunnferla og verkefni í bankaviðskiptum
 Þátttaka í þarfa- og frávikagreiningu
 Samstarf og samskipti við sérfræðinga í bönkum, tæknifólk, erlenda 
samstarfsaðila o.fl.

 Þátttaka í ákvarðanatöku varðandi framtíðaruppbyggingu ferla og 
viðfangsefna nýs kerfis

 Þátttaka í verkefnastjórn og verkefnahópum

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

 Háskólapróf sem nýtist í starfinu er æskilegt
 Marktæk þekking og reynsla á sviði bankaviðskipta greiðsluferla, innlána, 
útlána og annarra skyldra lykilferla

 Færni í mannlegum samskiptum
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Tækniráðgjafi í fjármálalausnum
STARFSSVIÐ

 Ráðgjöf varðandi tæknilega högun og virkni grunnkerfa í bankaviðskiptum
 Þátttaka í þarfa- og frávikagreiningu
 Samstarf og samskipti við sérfræðinga í bönkum, tæknifólk, erlenda 
samstarfsaðila o.fl.

 Þátttaka í ákvarðanatöku varðandi framtíðaruppbyggingu nýs kerfis 
 Þátttaka í verkefnastjórn og verkefnahópum

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

 Háskólapróf sem nýtist í starfinu er æskilegt
 Marktæk þekking og reynsla á sviði grunnkerfa bankaviðskipta
 Færni í mannlegum samskiptum
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Hjá RB er í gangi stórt og krefjandi verkefni sem snýr að innleiðingu nýrra grunnkerfa fyrir viðskiptavini okkar. Þessi kerfi eru grunnstoðir í fjármála-

kerfinu á Íslandi og því mjög mikilvægt að vel takist til. Verkefnið er rekið af RB í samstarfi við viðskiptavini og erlenda samstarfsaðila. Við leitum að 

kröftugum einstaklingum með sérfræðiþekkingu til að styrkja þann öfluga hóp sem fyrir er. Viðkomandi sérfræðingar munu gegna lykilhlutverki við 

þá uppbyggingarvinnu sem er framundan, sem og við ráðgjöf til framtíðar á þessu sviði. Þeir sem starfa hjá RB þurfa að hafa brennandi áhuga, 

metnað og ástríðu fyrir því að veita góða þjónustu og ráðgjöf.  

Leitað er að skipulögðum og reynslumiklum verkefnastjóra með tæknilegan bakgrunn til að leiða krefjandi breytingaverkefni fyrir viðskiptavini. 
Í starfinu er lagt upp úr faglegri verkefnastjórnun og framúrskarandi samskiptahæfileikum.

Leitað er að sérfræðingum með reynslu úr fjármálafyrirtækjum og góða þekkingu á greiðsluferlum, innlánum, útlánum og fleiri lykilferlum 
í fjármálastarfsemi. Annars vegar er um að ræða ráðgjafa í fjármálalausnum og hins vegar ráðgjafa með tæknilegan bakgrunn.

Sérfræðingar í bankaviðskiptum 

Verkefnastjóri hjá verkefnastofu

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

 Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði, MPM
 Góð tæknileg þekking; t.d. er reynsla af forritun, kerfisrekstri 
eða ámóta æskileg

 A.m.k. 5 ára reynsla af stýringu verkefna og/eða stjórnun mannauðs
 Vottun í aðferðafræði verkefnastjórnunar (Prince2, IPMA) og agile er kostur
 Þekking á bankakerfum mikill kostur 
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
 Framúrskarandi samskiptahæfni, þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
 Sjálfstæði, skipulögð vinnubrögð og mikill metnaður til að ná árangri

STARFSSVIÐ

 Daglegur rekstur og stjórnun umfangsmikilla verkefna
 Gerð verk- og kostnaðaráætlana
 Frávikagreining verkefna, gerð verklokaskýrslna og umsjón með 
afhendingu verks

 Gott samstarf við starfsmenn þvert á fyrirtækið, viðskiptavini og birgja

Umsóknarfrestur er til 13. maí 2018. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu RB, www.rb.is. Nánari upplýsingar 
um störf í fjármálalausnum veitir Ingibjörg Þorsteinsdóttir, sérfræðingur hjá mannauðs- og markaðsstjórn, 
ingibjorg.thorsteinsdottir@rb.is, s. 569-8877. Nánari upplýsingar um starf verkefnastjóra veitir Katrín Rögn 
Harðardóttir, fyrirliði verkefnastofu, katrin.rogn.hardardottir@rb.is, sími 569-8877. 

100% 
skemmtileg verkefni framundan

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI



Heimilishjálp óskast

Fjölskylda í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir 
starfskrafti til að annast heimilisstörf og 
barnapössun. Um er að ræða hlutastarf  
c. 20 tíma á viku frá 1. júní nk. 

Leitað er að barngóðum, sjálfstæðum og 
sveigjanlegum einstaklingi með reynslu af 
sambærilegum störfum. Húsnæði og bíll 
geta fylgt.  

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið 
adstod.2017@gmail.com með upplýsingum 
um starfsreynslu og meðmæli, merkt  
„Heimilishjálp“ fyrir 12. maí. 

Buxur, vesti, brók og skó...
Óskum að ráða:

Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði sem byggir upp.

 skólastjóri, í símum 5404700  
og 8215007, netfang : markus@alftanesskoli.is  og

aðstoðarskólastjóri  
í símum 5404700 og 8215009
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is

Umsókn skal skila með rafrænum hætti á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is 

Sjá einnig vefina www.alftanesskoli.is og www,gardabaer.is  
Laun eru skv kjarasamningi LN og KÍ.

Skólastjóri

Verkefnastjórar 
óskast 

Verksýn ehf. óskar verkefnastjórum til starfa sem fyrst. 
Menntunarkröfur: byggingafræðingur, byggingariðn-
fræðingur, byggingatæknifræðingur eða sambærileg 
menntun. Æskilegt er að viðkomandi hafi iðnmenntun og 
auk þess haldgóða reynslu af mannvirkjagerð.

Helstu verkefni verkefnastjóra eru m.a. eftirfarandi:

Áhugasamir eru beðnir að senda tölvupóst á netfangið 
andri@verksyn.is fyrir 20. maí nk.

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

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

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

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

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

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

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

VALITOR ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
SÉRFRÆÐING Á FJÁRMÁLASVIÐI

Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp um 
350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

Starfið felur í sér ábyrgð á bókhaldi Valitor hf. og VPS (Valitor UK) auk aðstoðar við 
gerð samstæðu Valitor Holding. Starfið er krefjandi og krefst mikilla samskipta við 
samstarfsmenn bæði á Íslandi og í Bretlandi. Um er að ræða viðbót við góðan hóp 
starfsmanna sem sinna uppgjörsmálum samstæðunnar.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

valitor.is 
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2018.

525 2000.

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar 
og greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
sína. Valitor starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstarfi við 
fjártæknifyrirtæki (Fintech) í fremstu röð.



Sölu- og verkefnastjóri Heilsuhússins
Við leitum að sölu- og verkefnastjóra til að hafa umsjón með daglegum rekstri 
verslana Heilsuhússins með áherslu á sölu og markaðsmál.  

Um er að ræða nýtt starf og spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling með 
áhuga á heilsu og heilsutengdum vörum.  Sölu- og verkefnastjóri er yfirmaður umsjónarmanna verslana 
Heilsuhússins og hefur umsjón með daglegum rekstri verslananna. 

Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi. 

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2018 og sótt er um starfið á heimasíðu Lyfju hf., www.lyfja.is

Nánari upplýsingar veitir Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 530-3800/ svava@lyfja.is. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu 
hjá fyrirtækinu.

Starfssvið:
Þátttaka í mótun stefnu fyrir Heilsuhúsið og 
eftirfylgni hennar. Þróun nýrra viðskiptatækifæra
Fylgja eftir að sala og afkoma Heilsuhússins nái 
settum markmiðum og áætlunum
Umsjón með daglegum rekstri verslana
Gerð rekstraráætlana í samráði við stoðsvið
Umsjón með útliti verslana, vöruframboði og 
vöruframsetningu í samráði við viðkomandi svið
Mannauðs- og markaðsmál í samráði við 
viðkomandi svið

Hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Marktæk reynsla á sviði rekstrar, sölu- og 
markaðsmála og stjórnunar
Yfirgripsmikil þekking á heilsuvörumarkaðinum
Frumkvæði og faglegur metnaður
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leitar að talnaglöggum og þrautseigum einstaklingi 
á kjara- og réttindasvið. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa ríka þjónustulund og góða 
þekkingu á íslenskum vinnumarkaði og kjarabaráttu. 

Kjara- og réttindasvið fæst m.a. við ráðgjöf og rannsóknir á sviði kjaramála auk 
kjarasamningsgerðar við stofnanir sem hjúkrunarfræðingar starfa við. 

Um er að ræða 100% starf en einnig kemur til greina að ráða í 80% starfshlutfall. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun, reynsla og hæfni

Liðsauki óskast í fag- og kjaramál 

hjúkrunar. 

hjúkrun. 
ráðgjöf og rannsóknum á sviði hjúkrunar.

Um er að ræða 100% starf. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun, reynsla og hæfni

Sérfræðingur í kjaramálum Sviðsstjóri fagsviðs

Upplýsingar veita: Upplýsingar veitir:
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Enskukennari 
Borgarholtsskóli

Laus er til umsóknar staða enskukennara  
við Borgarholtsskóla á haustönn 2018. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Ari Arason, 
krisara@bhs.is, s: 856-1710

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

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

arsaell@bhs.is fyrir 17. maí 2018.

Lausar stöður 
í skólum 

Vesturbyggðar 

Patreksskóli:

Íþróttakennari

Upplýsingar veitir Gústaf Gústafsson
skólastjóri gustaf@vesturbyggd.is. s. 4502321

Bíldudalsskóli:

Grunnskólinn

Íþróttakennari

Leikskólinn

Deildarstjóri
Leikskólakennarar

Upplýsingar veitir Ásdís Snót Guðmund.
Grunn- og leikskólastjóri
asdissnot@vesturbyggd.is, s. 4502333

Araklettur:

Leikskólakennarar
Deildarstjórar

Upplýsingar veitir Hallveig Ingimarsdóttir
leikskólastjóri halla@vesturbyggd.is, s. 4502342

Tónlistarskóli :

Tónlistarkennarar

Upplýsingar veitir Einar Bragi skólastjóri
tonlistarskoli@vesturbyggd.is s. 7851241

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf á þjónustudeild
í Reykjavík. Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að 
starfsmaður geti farið út á land til skamms tíma í senn. 

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um störfin.

Fjölbreytt verkefni við uppsetningu og viðhald á tækjabúnaði og ýmis konar
sérfræðistörf. Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Georg Óskarsson í síma 550 9948. 

Laus störf hjá

Sótt er um
störfin á vef

Olíudreifingar
www.odr.is 

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  140 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is. . 

Olíudreifingu

Vélstjórar/vélvirkjar

Í þessum störfum er kostur að hafa eftirfarandi réttindi og eða reynslu auk
iðnréttinda:

Almenna tölvukunnáttu, meirapróf, réttindi á D-krana 18 tonnmetrar eða 
minni og J-lyftara með 10 tonna lyftigetu eða minni

Spennandi nýtt  
starf á vörusviði

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

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Móttaka og skráning umsókna frá birgjum

• Almenn samskipti við birgja og upplýsingagjöf  
 á birgjavef

• Svara fyrirspurnum og veita fræðslu til birgja

• Umsjón með stofnsamningum við birgja

• Verkefni sem snúa að umsjón með vöruspjaldi  
 og skráningu

• Upplýsingagjöf og samskipti innanhúss vegna  
 vöruflæðis

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Gott viðmót og hæfni í samskiptum

• Rík þjónustulund

• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum

• Góð almenn tölvukunnátta

• Þekking á vörum og vöruflæði innan  
 Vínbúðanna er kostur

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi til að taka þátt 
í að þróa nýtt starf á vörusviði ÁTVR en þar fer meðal annars 
fram gæðaeftirlit vöru og umsjón vörusafns. 



Rótgróin fasteignamiðlun leitar að 
ritara til starfa hálfan daginn

Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, símsvörun, skjala-
vinnslu og almennum ritarastörfum. Viðkomandi þarf að 
vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, 
vera stundvís og geta hafið störf sem fyrst. 
Söluhæfileikar er kostur. Áhugasamir sendið inn svar á 
hrannar@frettabladid.is merkt Ritari-0709.

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstak-
lingi í starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks í 
Svöluhrauni í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf.

Áhersla er á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu 
umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með 
áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf. Unnið er 
samkvæmt hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar. 

Viðkomandi kæmi í þéttan og samheldinn forstöðu-
mannahóp sem er í töluverðu samstarfi og teymisvinnu. 
Góður stuðningur er við nýja stjórnendur.

Ábyrgðarsvið:

»    Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál
»    Fjármál og eftirliti með þeim. 
»    Innkaup fyrir heimilið. 
»    Gerð áætlana fyrir heimilið
»    Einkafjármunir íbúa og heimilssjóður, samkæmt umboði
»    Þátttaka í stefnumótunarvinnu og að stefnu sé fylgt eftir
»    Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, 
        reglugerðir, samning sameinuðu þjóðanna, stefnur 
        og samþykkta verkferla.
»    Meðferð gagna og upplýsinga. 

Hæfniskröfur:
»    Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroska-
        þjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun
        sem nýtist í starfi.
»    Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ár
»    Víðtæk reynsla af stjórnun og starfsmannamálum.
»    Reynsla af skipulagi starfs á sviði þroskaþjálfunar æskileg
»    Leiðtogafærni.
»    Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni.
»    Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
»    Geta til að aðlagast breyttum aðstæðum
»    Þjónustulund, góð framkoma og snyrtimennska
»    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 
        ensku er kostur
»    Góð tölvukunnátta
»    Geta til að vinna undir álagi
»    Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrönn Hilmars-
dóttir hronnhilmars@hafnarfjordur.is

Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Hafnarfjarðar-
bæjar undir laus störf. Með umsókn skal skila 
upplýsingum um nám og starfsferil.
 

Nánar á hafnarfjordur.is

á heimili fatlaðs fólks í Hafnarfirði
FORSTÖÐUMAÐUR

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Fagleg ábyrgð á þjónustu við íbúa, þ.m.t. 
gerð og utanumhald þjónustuáætlana.
Stjórnun, starfsmannamál og fjárhagsleg 
ábyrgð á rekstri.
Innleiðing hugmyndafræði um sjálfstætt líf. 
Stuðningur og aðstoð við íbúa við allar 
athafnir daglegs lífs.

þjónustu við fatlað fólk.

Helstu verkefni og ábyrgð

heilbrigðisvísinda. 

sem nýtir óhefðbundnar tjáskiptaleiðir.

haldi.  

fræði um sjálfstætt líf. 
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í 

Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Helstu hæfniskröfur

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar býður til kynningar- og upplýsingafunda um 
fyrirhugaða úttekt á skipulagi barnaverndarstarfs í Reykjavík. Leitað er að 

traustum fagaðilum á sviði úttekta og greininga.

Forstöðumaður á nýtt 
heimili fyrir fatlað fólk
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni á nýtt heimili við 

sigtryggur.jonsson@reykjavik.is.

www.reykjavik.is/storf

.
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Vopnafjarðarskóli auglýsir
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara  

fyrir næsta skólaár. 

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is 

Starf rekstarstjóra 
Auglýst er laust til umsóknar starf rekstarstjóra á 

a
ráðuneytisins.  

 
menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2018. 

Langar þig að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað ?

Við erum að leita af smiðum í fullt starf 
hjá okkur í framleiðsluna. 

Vinsamlegast sendið inn umsókn á  
gluggar@solskalar.is fyrir 9. maí n.k

Umsjón með matsal og þrif 

Starfsmaður/kona óskast í  
Samhenta og Vörumerkingu 

Samhentir er leiðandi umbúðaþjónustufyrirtæki á Íslandi 
með ca 35 manns í vinnu.
Vörumerking er alhliða umbúða og miðaframleiðandi með 
tæplega 40 manns í vinnu. 

Starfslýsing:
 Um tvö störf er að ræða.
 Umsjón með matsal í Samhentum í Suðurhrauni  

 í Garðabæ og létt þrif á skrifstofum.
 Umsjón með matsal í Vörumerkingu í Suðurhrauni í  

 Garðabæ og létt þrif í framleiðslusal. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.  
Bæði fyrirtækin vinna að alþjóðlegri gæðavottun  
sem matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
 Við leitum að aðilum sem er samviskusamir, þrifnir,  

 jákvæðir og stundvísir. Heiðarlegir, eiga gott með  
 mannleg samskipti og tala góða íslensku. 

Vinnutími er frá kl 08:00-16:00 virka daga.

Skriflegar umsóknir sendist á edvald@samhentir.is  
fyrir 11.05.2018.

STUTT STARFSLÝSING
Þjónusta við söludeildir varðandi: 

· Afhendingarferli nýrra bifreiða

·  Skipulag flutninga nýrra og notaðra bíla 
milli starfstöðva 

·  Skráningu nýrra bíla, útbúa þjónustu-
bækur og afhendingargögn með nýjum 
bílum

·  Önnur verkefni söludeilda

Afhendingar- og þjónustufulltrúi bifreiða 
Brimborg óskar eftir að ráða öflugan afhendingar- og þjónustufulltrúa bifreiða 
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík.

HÆFNISKRÖFUR
· Skipulagshæfileika

·  Framúrskarandi þjónustulund

·  A og B- Fulltrúaréttindi frá umferðastofu 
æskileg, ekki skilyrði

·  Gilt bílpróf

·  Góða íslensku- og enskukunnáttu

·  Almenna tölvuþekkingu

Vinnutími er frá 08:00-16:00 alla virka daga og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Sæktu um á brimborg.is fyrir 14. maí 2018.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt 
er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Deildarstjórar farteyma vegna nemenda með  
fjölþættan vanda við grunnskóla í Reykjavík

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið auglýsir stöður deildarstjóra tveggja farteyma við grunnskóla í Reykjavík lausar til umsóknar. 

Farteymin eru nýtt úrræði til að styðja við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda með alvarlegan fjölþættan vanda. Hvort teymi 
fyrir sig verður skipað 8 sérfræðingum og verður deildarstjóri næsti yfirmaður þeirra. Farteymin munu hafa starfsstöðvar í tveimur 
grunnskólum borgarinnar en starf þeirra fer að mestu leyti fram á vettvangi nemenda úti í skólunum. Farteymin annast einnig rekstur 
skólasels fyrir 3-4 nemendur í tímabundnu skólaúrræði. Farteymin heyra undir sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs en miðlægt fagráð 
fer með umsjón með starfsemi þeirra.
Deildarstjórar eru  yfirmenn sérfræðinga teymanna, stýra daglegu starfi teymis og skólasels og sjá um rekstur og starfsmannahald. 
Deildarstjórarnir tveir vinna náið saman, m.a. að því að samræma verklag og þjónustu teymanna. Þeir eru í samstarfi við skóla-
stjórnendur, starfsfólk skóla og foreldra, auk annarra aðila sem starfa við málaflokkinn hjá  ríki, borg og öðrum sveitarfélögum.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,  
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar.

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

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

Nánari upplýsingar veitir Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, sími 411 1111.  
Netfang: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð

 starfi teymis og skólasels og annast daglegan rekstur.

 mála sé samkvæmt þeim verkferlum sem farteymum er ætlað  
 að starfa eftir.

 
 verklagi og þjónustu teymanna og með skólastjórnendum,   
 starfsfólki skóla og foreldrum að málum einstakra nemenda.

 
 málaflokknum hjá ríki, borg og öðrum sveitarfélögum og situr  
 í fagráði farteymanna. 

 málaflokkinn á skóla- og frístundasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur

 sálfræði, félagsfræði, tómstunda- og félagsmálafræði eða   
 sambærileg háskólamenntun.

 frístundastarfi og fjölbreytt reynsla af starfi með börnum og   
 ungmennum.



 Grunnskólakennarar óskast við 
Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit

Staða umsjónarkennara í 100% starf á yngsta stigi og staða 
íþróttakennara í 50% starf vantar við Reykjahlíðarskóla frá 
1. ágúst 2018. 

Nánari upplýsingar á www.skutustadahreppur.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið  
solveig@reykjahlidarskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2018 (athugið framlengdur 
umsóknarfrestur).

kopavogur.is

Kópavogsbær

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006 og hefur síðan starfað undir einkunnarorðunum „það er gaman 
í skólanum“.  Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf með framangreind einkunnarorð að leiðarljósi. Í 
skólanum starfa rúmlega 900 nemendur og 130 starfsmenn. Skólinn einkennist af góðum starfsanda og 
vinalegu viðmóti. Upplýsingar um skólann má finna á vefsíðunni www.horduvallaskoli.is      

Ráðningartími og starfshlutfall

 Um er að ræða afleysingu vegna fæðingarorlofs skólaárið 2018-2019.  Fullt starf frá 1. ágúst 2018 til  
 loka skólaársins. 
Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði tómstunda- og/eða uppeldisfræða er skilyrði 
Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er skilyrði
Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður
Einlægur áhugi á að vinna með börnum
Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi og áreiðanleiki

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2018

Upplýsingar gefur Ágúst Jakobsson skólastjóri í síma 441 3600 eða gsm. 8478812. Einnig má senda fyrir-
spurnir á netfangið agustj@kopavogur.is

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

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

Forstöðumaður dægradvalar 
í Hörðuvallaskóla 
- afleysing v/ fæðingarorlofs 

Fjórða iðnbyltingin byrjar hér
Staða skólastjóra Upplýsingatækniskólans er laus til 
umsóknar - nánar á www.tskoli.is/laus-storf

</>
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Eftirfarandi störf eru laus til 
umsóknar hjá Akraneskaupstað

Brekkubæjarskóli
Umsjónarkennarar

Heimilisfræðikennari
 

Frístundamiðstöðin Þorpið
Verkefnastjóri barnastarfs

 
Grundaskóli

Umsjónarkennarar
Uppeldismenntaður starfsmaður á yngsta stigi

 
Íþróttahúsið á Jaðarsbökkum

 Sumarstarf
 

Leikskólinn Akrasel
Deildarstjóri

Leikskólakennarar

 
Leikskólinn Teigasel

Leikskólakennari
 

Leikskólinn Vallarsel
Leikskólakennarar

 
Tónlistarskólinn

Píanókennari

Ritari
 

Vinnuskólinn

 

Akraneskaupstaðar, www.akranes.is/lausstorf

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201805/952
Kennari, enska Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/951
Þjónustufulltrúi Vinnueftirlitið Reykjavík 201805/950
Læknir/yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201805/949
Kennari, félagsfræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/948
Kennari, íþróttir Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201805/947
Starf á vörusviði ÁTVR, vörusvið Reykjavík 201805/946
Kennari, vélstjórnarbraut Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201805/945
Náms- og starfsráðgjafi Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201805/944
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri/Húsav 201805/943
Yfirlæknir, Geðteymi vestur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201805/942
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201805/941
Hjúkrunarfræðingur Þroska- og hegðunarstöð HH Reykjavík 201805/940
Lögfræðingur á stjórnsýslusviði Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201805/939
Tannsmiður Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/938
Doktorsnemar Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201805/937
Verkefnisstjóri HÍ, Jafnréttissk. Hásk. Sameinuðu þj. Reykjavík 201805/936
Kennarar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201805/935
Tómstundafræðingur Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201805/934
Kennarar, fjallamennska/listgr. Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201805/933
Námsráðgjafi Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201805/932
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201805/931
Félagsmála- og forvarnarfulltrúi Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/930
Kennslustjóri Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/929
Kennari, viðskiptagreinar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/928
Kennari, heilbrigðisgreinar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/927
Matráður, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/926
Verkefnastjóri í vörustýringu Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201805/925
Verkefnastjóri í stoðþjónustu Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201805/924
Starfsmaður á birgðastöð Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201805/923
Innkaupafulltrúi Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201805/922
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Hringbraut Reykjavík 201805/921
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Fossvogi Reykjavík 201805/920
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201805/919
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heila-, tauga- og bækl. Reykjavík 201805/918
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201805/917
Hópstjóri í símaver Landspítali Reykjavík 201805/916
Sjúkraliði, almenn göngudeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/915
Varðstjóri / Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Vík 201805/914
Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi Matvælastofnun Selfoss 201805/913
Kennari, viðskipta- og hagfræðigr. Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201804/912
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201804/911
Sálfræðingur Barnaverndarstofa Reykjavík 201804/910
Varðstjóri Fangelsismálastofnun Akureyri 201804/909
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201804/908
Mannauðsstjóri Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201804/907
Sérkennari/þroskaþjálfi Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/906
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201804/905
Kennarar Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201804/904

Járn og gler hf leitar að 
starfsmanni við uppsetningar 

og viðhald á sjálfvirkum  
glugga-og hurðabúnaði frá 

Geze
Möguleg vinna við sölumennsku samhliða uppsetningu.

Fyrirspurnir, umsóknir og upplýsingar um fyrri störf og 
reynslu sendist á umsoknir@jarngler.is

Stýrimaður í afleysingar
Dögun ehf. leitar að stýrimanni á Dag SK 17. Þarf að geta 
byrjað strax.  Reynsla af togveiðum, helst á rækju, æskileg.     

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti 
til: oskar@dogun.is og/eða gissurb@simnet.is.  

Nánari upplýsingar veita Gissur Baldursson í síma 
690-1652 eða Óskar Garðarsson í síma 892-1586. 

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Hegas ehf óskar eftir að ráða 
framtíðar tæknimann í véladeild

Hegas ehf óskar eftir að ráða framtíðar tæknimann í véla-
deild, til að sinna uppsetningum, viðgerðum og viðhaldi á 
trésmíðavélum og tækjum fyrir iðnaðinn.

Starfsvið og hæfniskröfur;

 tækjum fyrir iðnaðinn sem fyrirtækið er með til sölu.

Technician
Hegas ehf is looking for a workforce in there machineries 
department,
for installations, repairs and maintenances of woodwork-
ing machinery and other equipment for the industry. 

Working positions and qualifications:

machinery and equipment the company is selling.

 electric drawings.

-
lund, áreiðanlegum, og að geta starfað sjálfstætt og er 

á við krefjandi störf hjá traustu fyrirtæki. 

www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda 
umsóknir fyrir 15. maí 2018 á netfang hegas@hegas.is 



Grunnskóli Seltjarnarness, starfsfólk 
óskast í eftirtalin störf frá hausti 2018:
 • Námsráðgjafi, afleysing skólaárið 2018-2019.
 • Nýbúakennsla, fullt starf. 
 • Sérkennari, fullt starf.
 • Smíðakennsla, hlutastarf.
 • Umsjónarkennari, fullt starf.
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf.

Tónlistarskóli Seltjarnarness  
 • Fiðlukennari, hlutastarf frá hausti 2018.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 21. maí næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

FJÖLSKYLDUSVIÐ SVEITARFÉLAGSINS SKAGAFJARÐAR

Okkur vantar fleira 
gott fólk til starfa 

www.skagafjordur.is

Sveitarfélagið Skagafjörður er framsækið sveitarfélag sem veitir framúrskarandi þjónustu 
á sviði velferðarmála. Fjölskyldusvið sveitarfélagsins er samþætt þjónustueining og til 
þess heyrir öll félags-, frístunda- og fræðsluþjónusta. Auk þess er sveitarfélagið svo kallað 
leiðandi sveitarfélag í þjónustu við fatlað fólk á öllu Norðurlandi vestra. Lögð er áhersla á að 
sérfræðingar fjölskyldusviðs vinni í teymum, þvert á stofnanir og beri ábyrgð á þjónustunni í 
sameiningu. Við leggjum mikla áherslu á öflugar forvarnir og snemmtæka íhlutun.
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Fjölskyldusvið sveitarfélagsins hefur á að skipa breiðum hópi sérfræðinga 
svo sem talmeinafræðingi, sálfræðingi, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum, 
iðjuþjálfum, kennsluráðgjöfum, sérkennurum o.fl.

Nú vantar okkur fleira gott fólk í hópinn 
og leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

• Sálfræðingi með réttindi til sálfræðilegra greininga á börnum.

• Sérfræðingi á félags-, eða heilbrigðissviði.     
Menntun á sviði fræðslu- og uppeldismála kemur 
einnig til greina.

• Náms- og starfsráðgjafa.

• Frístundaleiðbeinanda.

• Aðstoðarskólastjóra í Varmahlíðarskóla.

• Forstöðumanni í Dagdvöl aldraðra.

Um öll störfin gilda kröfur um mikinn vilja til að vinna þverfaglega með öðrum sérfræðingum, 
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni, sjálfstæði í vinnubrögðum 
og frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2018
Nánari upplýsingar um störfin gefur sviðsstjóri fjölskyldusviðs, Herdís Á. Sæmundardóttir í síma 455 6088 eða með því 
að senda fyrirspurn á netfangið has@skagafjordur.is. Nánar um störfin má einnig lesa á heimasíðu sveitarfélagsins, 
www.skagafjordur.is, undir laus störf.

Umsóknum um störfin þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Afrit af prófskírteini þurfa að fylgja umsókn. Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal 
skilað í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is (laus störf). 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Óskum eftir að ráða starfsfólk í borframkvæmdir. Viðkomandi 
þurfa að hafa meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi.

Unnið er á 12 tíma vöktum 7 daga í senn og 7 dagar í vaktafríi.

Upplýsingar um störfin veitir Torfi Pálsson
í síma 858 5290 eða torf ip@raekto.is.

Umsóknir skal senda á starf@raekto.is fyrir 13. maí næstkomandi.

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í barnavernd
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - tímabundið starf
Grunnskólar
»    Fjölbreytt störf í boði fyrir fólk með margvíslega
        menntun og reynslu skólaárið 2018-2019
»    Sjá yfirlit á öðrum stað í blaðinu
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Sérkennslustjóri - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennslustjóri - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
Málefni fatlaðs fólks
»    Framtíðarstarf - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni 2
»    Verkefnastjóri - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
»    Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks
»    Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - Geitungarnir
»    Afleysing - Lækur
 

 

Nánar á hafnarfjordur.is
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HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?
Fjölbreytt störf í grunnskólum Hafnarfjarðar skólaárið 2018-2019 í boði fyrir fólk
á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu. Nánar á hafnarfjordur.is

Áslandsskóli
»    Deildarstjóri stoðþjónustu
»    Umsjónarkennari í yngri deild
Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri á miðstigi
»    Deildarstjóri UT
»    Heimilisfræðikennari
»    Skólaritari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
Hvaleyrarskóli
»    Afleysing í móttökudeild
»    Grunnskólakennari í móttökudeild
»    Myndmenntakennari
»    Náms- og starfsráðgjafi
»    Umsjónarkennari á miðstigi

Setbergsskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild
»    Kennari í hönnun og smíði
»    Myndmenntakennari
»    Tónmenntakennari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
Skarðshlíðarskóli
»    Deildarstjóri stoðþjónustu
Víðistaðaskóli
»    Íslenskukennari á unglingastigi
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Skólaliði

Lækjarskóli
»    Aðstoðarskólastjóri
»    Deildarstjóri á yngsta stigi
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi
»    Sérkennari
»    Tónmenntakennari
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
Öldutúnsskóli
»    Skólaliði
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi



VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

MANNAUÐSRÁÐGJAFI  
VELFERÐARSVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir því að ráða mannauðsráðgjafa í tímabundið starf til að leiða frekari 
uppbyggingu og umbætu vinnuumhver starfsfólks af erlendum uppruna. Mannauðsráðgja hluti af 

mannauðsteymi velferðarsviðs sem veitir ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks sviðsins. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Vinna að úrbótum á starfsumhver og styrkja tengsl við starfsfólk af 
erlendum uppruna í samvinnu við stjórnendur og starfsmenn.
Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda til að takast á við fjölbreyttan 
hóp starfsmanna með það að leiðarljósi að auka menningarnæmi.
Leiðbeina og upplýsa starfsmenn af erlendum uppruna um réttindi, 
starfsmannamál o.
Samvinna við stéttarfélög um málefni starfsmanna af erlendum 
uppruna.
Útbúa fræðslu og taka þátt í að skapa tækifæri til starfsþróunar og 
símenntunar.
Aðkoma að gerð og eftirfylgd með verklagsreglum í 
mannauðsmálum.
Þátttaka í starfshópum á vegum sviðsins og borgarinnar.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í star , framhaldsmenntun á sviði 
mannauðsmála æskileg.
Þekking og reynsla af stöðu fólks af erlendum uppruna á vinnumarkaði.
Þekking og reynsla af mannauðsmálum æskileg.
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð kunnátta í íslensku og ensku, kunnátta í þriðja tungumáli æskileg.

Fólk af erlendum uppruna er sérstaklega hvatt til að sækja um star ð.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um star ð veitir Anna Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 822-3105 og tölvupósti anna.gudmundsdottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 19.05.2018

GOTT FÓLK 
ÓSKAST

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications  
to work on machinery repairs.

Umsóknir sendist á hg@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2018.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.iswww.vedur.is
522 6000

Náttúruvár-
sérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með  
14. maí. 2018 nk.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðan-
leiki, framsækni og samvinna. Ráðningar 
hjá stofnuninni munu taka mið af þessum 
gildum.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 
manns með fjölbreytta menntun og starfs-
reynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk 
þess starfa um 110 manns við athugana- og 
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlut verk 
stofn un ar innar er öflun, varðveisla og 
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upp lýs-
inga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstr ar sviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo 
sér fræð inga í vöktun náttúruvár. Um er að 
ræða fjölbreytt vaktavinnustarf og eru vaktir 
unnar á öllum tímum sólarhringsins. Starfið 
heyrir undir Eftirlits- og spásvið og starfa um 
50 manns á sviðinu. 

Meginhlutverk
  Veðurathuganir í Reykjavík og almenn 

vöktun á veðri.
  Fylgjast með ástandi jarðskorpu og greina 

breytingar á virkni í jörðu. Staðsetja og 
yfirfara jarðskjálfta.

  Fylgjast með virkni vöktunarkerfa.
  Meta stöðu íslenskra vatnsfalla og 

mögulega flóðahættu..
  Útgáfa tilkynninga  um náttúruvá.
  Frágangur gagna.
  Miðlun upplýsinga til almennings, fjölmiðla 

og hagsmunaaðila, þ.m.t. útvarpslestur.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf á sviði náttúru- og/eða 

raunvísinda. eða sambærileg menntun. 

  Greiningarhæfni gagna og gott vald á 
úrvinnslu þeirra.

  Góð tölvufærni.
  Skipulagshæfni og nákvæmni.
  Geta til að vinna undir álagi.
  Hæfni til að miðla upplýsingum.
  Góð hæfni í samstarfi og mannlegum 

samskiptum.
  Hæfni til að taka skjótar ákvarðanir  

og sýna frumkvæði. 
  Gott vald á töluðu og rituðu máli á í 

slensku og ensku.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín 
Jónsdóttir, hópstjóri náttúruvárvöktunar 
(kristinj@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á www.starfatorg.is.



Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Sérfræðingur á fyrirtækjasviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á fyrirtækjasviði. Í starfinu felst að 

efla skammtímatölfræði um fyrirtæki eftir atvinnugreinum auk aðkomu að öðrum verkefnum 

á fyrirtækjasviði.

Á FYRIRTÆKJASVIÐI ER FRAMLEIDD TÖLFRÆÐI UM
 Afkomu og rekstur fyrirtækja eftir atvinnugreinum
 Gistinætur og ferðamál
 Nýsköpun fyrirtækja og útgjöld til rannsókna- og þróunar 
 Umhverfismál
 Sjávarútveg og landbúnað

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun sem   

 nýtist í starfi
 Reynsla af vinnslu gagna í gagnagrunnsumhverfi er nauðsynleg
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu gagna er æskileg
 Hæfni í greiningu ársreikninga er kostur
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Góð samskiptafærni
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Sérfræðingur á félagsmálasviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við framleiðslu hagtalna um 

húsnæði og búsetu á Íslandi. 

Í starfinu felst að hanna nýjar hagtölur um húsnæði og búsetu, meta breytingar milli tíma-

bila og vinna árlega stöðutöku. Starfsmaðurinn mun undirbúa gögn fyrir greiningu, sinna 

úrvinnslu gagna og sjá um birtingu auk þess að vera í samskiptum við innri og ytri hagsmu-

naaðila. Um er að ræða nýtt starf innan stofnunarinnar.

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Þekking á íslenskum húsnæðismarkaði er kostur
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
 Góð kunnátta á tölfræðiforritum (s.s. R og SPSS) er mikill kostur
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er nauðsynleg
 Góð samskipta- og samstarfsfærni
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000

Sérfræðingur í félagsvísum
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í félagsvísum. 

Starfið felst í gerð félagsvísa sem veita upplýsingar um lífskjör þjóðarinnar og aðstæður 

ólíkra hópa til dæmis eftir fjölskyldugerð, kyni og aldri. Að auki mun starfsmaðurinn taka 

þátt í rannsóknarstarfi og öðrum verkefnum innan stofnunarinnar.

HÆFNISKRÖFUR

 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Þekking á félags- og velferðarrannsóknum er mikill kostur
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
 Góð kunnátta á tölfræðiforritum (s.s. R og SPSS)
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er kostur
 Góð samskipta- og samstarfsfærni
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000

Sérfræðingur á efnahagssviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í utanríkisverslunardeild. Deildin 

sér um útreikning á vöru- og þjónustuviðskiptum við útlönd. Starfið felur í sér vinnu við  

mælingu og útreikning vöru- og þjónustuviðskipta við útlönd, útgáfu fréttatilkynninga, 

samskipti við gagnaveitendur, þjónustu við notendur, alþjóðlegt samstarf auk annarra 

tilfallandi starfa.

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun sem   

 nýtist í starfi.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu
 Þekking á vinnslu gagnagrunna (t.d. SQL) er æskileg
 Afar góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
 Frumkvæði og nákvæmni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Upplýsingar veita eftirtaldir aðilar:
Heimahjúkrun Hraunbæ 119 – Dagný s. 411-9600 
dagny.haengsdottir@reykjavik.is  
Heimahjúkrun Lindargata 59 – Kristín s. 411-9650 
Kristin.Blondal@reykjavik.is

Heimahjúkrun Efstaleiti 1 – Ragna Lilja s. 411-1590 
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is

Sumarstörf í heimahjúkrun 

Reykjavíkurborg veitir heilbrigðisþjónustu í heimahjúkrun. Enn eru laus spennandi 
og gefandi sumarstörf á starfstöðunum. Leitað er eftir hjúkrunarfræðingum, 
hjúkrunarnemum, sjúkraliðum, sjúkraliðanemum og læknanemum til starfa.
Fjölbreytt störf í vaktavinnu við heilbrigðisþjónustu inni á heimilum þjónustuþega.
Um er að ræða  eftirtalda vinnustaði: 
 Heimahjúkrun Efstaleiti 1, heimahjúkrun Lindargötu 59 og  
 heimahjúkrun Hraunbæ 119.

VELFERÐARSVIÐ

 
Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/sumarstorf

Hjúkrunarfræðingar  –  Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðar  –  Sjúkraliðanemar  –  Læknanemar

Verkefnastjóri í verkefnið 
„Öll vötn til Dýrafjarðar“
Vestfjarðastofa, með stuðningi Byggðastofnunar, 
auglýsir eftir verkefnastjóra í verkefnið Brothættar 
byggðir sem fengið hefur nafnið „Öll vötn til 
Dýrafjarðar“. Verkefnastjóri gegnir hlutverki leiðtoga 
verkefnisins ásamt verkefnastjórn og starfar hann í 
umboði hennar að aðgerðum til eflingar byggðar og 
mannlífs á Þingeyri. 

Um er að ræða 100% starf sem skiptist í 50% stöðu 
verkefnastjóra Brothættra byggða og 50% önnur 
verkefni Vestfjarðastofu. 

Hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Haldbær starfsreynsla og reynsla af verkefnastjórnun.
 Þekking á staðháttum á Vestfjörðum.
 Góð almenn rit- og tölvufærni.
 Þekking, skilningur og reynsla af byggðamálum 

mikilvæg.
 Frumkvæði, jákvæðni, samstarfsfærni og sjálfstæð 

vinnubrögð eru mikilvægir eiginleikar.
Helstu verkefni: 
 Fylgja eftir ákvörðunum verkefnastjórnar.
 Hafa frumkvæði að nýjum verkefnum í byggðunum.
 Upplýsingamiðlun og skýrslugerð til íbúa og 

samstarfaðila.
 Íbúafundir og þátttaka í samfélagsverkefnum í 

sveitarfélaginu..

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Aðsetur verkefnastjóra verður á Þingeyri. Upplýsingar 
um verkefnið er að finna á heimasíðu Byggðastofnunar 
(www.byggdastofnun.is).

Nánari upplýsingar veitir: Sigríður Ó. Kristjánsdóttir 
(sirry@vestfirdir.is).

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2018. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið: 
sirry@vestfirdir.is merkt: Öll vötn til Dýrafjarðar.

HÆFNISKRÖFUR 
• Þekking á vörubílum og vinnuvélum

• Lausnamiðuð, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð   

• Góðir samskiptahæfileikar og snyrtimennska 

• Frumkvæði og geta til að vinna eftir stöðlum framleiðanda

• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði töluð og rituð  

• Góð tölvukunnátta 

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is til og með12. maí 2018. 

Óskað er eftir ferilskrá með meðmælum og kynningarbréfi þar 
sem fram kemur ástæða þess að sótt er um starfið. Nánari 
upplýsingar veita Sveinn Símonarson, framkvæmdastjóri 
þjónustusviðs (svsi@klettur.is, s. 825 5752) og Bjarni Friðrik 

Jóhannsson, verslunarstjóri (bfj@klettur.is, s. 825 5754).

GAKKTU TIL LIÐS VIÐ 
KRAFTMIKINN HÓP
Við hjá Kletti - sölu og þjónustu óskum eftir að ráða þjónustulipran 
og ábyrgðarfullan sölumann í varahlutadeild Kletts.

Klettur er leiðandi í sölu og þjónustu vörubíla, vinnuvéla og tækja. Hjá Kletti vinna um 95 manns við þjónustu og sölu á meðal 

annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

KLETTAGARÐAR 8-10
590 5100

www.klettur.is
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Manager Compliance - Operations
Manager Compliance - Operations, monitors the daily activities in flight 
operations, ground operations and crew training departments, to verify that 
the operations activities are in compliance with the organisation’s procedures 
and accepted standards.

Main Tasks:

 Responsible for the administration of the Compliance Monitoring System 
for flight operations, ground operations and crew training

 Conducting internal and external audits
 Liaising with internal departments regarding compliance issues
 Liaising with authorities and external auditing entities

Qualifications

 Education related in the field of aviation
 Experience in the aviation field, preferably in the area of airline operations
 Experience in compliance monitoring
 Knowledge of aviation regulatory environment
 Good computer knowledge
 Good knowledge of the English language

Manager Safety
Manager Safety monitors and administers the daily activities of 
the Safety Management System.

Main Tasks:

 Administration of the Safety Management System
 Managing the Internal Occurrence Reporting system
 Analysing data and statistics preparation
 Responsible for promoting Safety and Training
 Managing the Emergency Response Plan

Qualifications

 Education related in the field of aviation
 Experience in the aviation field, operations or maintenance
 Knowledge of aviation regulatory environment
 Knowledge in statistical analysis
 Very good computer knowledge
 Good knowledge of the English language

Operations Officers
Operations Officers are a part of the Operations 
Control Center (OCC). The team prepares, plans 
and controls the ongoing flight operation in 
accordance with procedures. The Operation 
Control Center operates shifts 24/7. 

We are looking for people who have:

 Experience in airline operations 
environment would be preferred

 Skills to work under intensive time pressure
 Good English proficiency
 Great computer skills
 Completed secondary school or similar 

education

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service providers in the world. We offer tailor-made solutions to other carriers, both in the 
passenger and cargo industry. The current fleet consist of fifteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of Kopavogur, Iceland.

Visit airatlanta.com for further information and apply online. Application deadline: 10th May, 2018

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta is looking for quality people

Grafískur hönnuður / arkitekt

Helstu hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

        
Syrusson Hönnunar hús

Síðumúla 33

Sumarstarfsmaður óskast
Óskað er eftir þjónustuliprum einstaklingi til 
sumarstarfa við símsvörun og létt skrifstofu-
störf.  Unnið er eftir ákveðnu vaktafyrirkomu-
lagi þ.e. frá klukkan 7:50 – 14:00 og 14:00 til 
18:00.   Einungis reglusamir og reyklausir 

einstaklingar koma til greina. 

Umsóknir sendist á netfangið  
hrannar@frettabladid.is merkt

„Sumarstarf“ 

Tjarnavirkjun, Eyjafjarðarsveit – tillaga að 
aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagi

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 
2005-2025; Tjarnavirkjun. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 
auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi 
Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 samkvæmt 1. mgr. 31. gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að 
iðnaðarsvæði I 10 er skilgreint í landi Tjarna vegna 1 MW 
vatnsaflsvirkjunar sem þar er fyrirhuguð. 

Ásamt því eru efnistökusvæði E32, vegtengingar og 
tenging virkjunarinnar við dreifikerfi raforku skilgreind. 
Breytingartillagan verður til sýnis á sveitarskrifstofu  
Eyjafjarðarsveitar milli 4. maí 19. júní 2018 og hjá  
Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík. 
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar, 
esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér 
með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingar-
tillöguna til þriðjudagsins 19. júní 2018.  
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á  
sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9, Hrafna-
gilshverfi, 601 Akureyri, eða í tölvupósti á esveit@esveit.is.

Tillaga að deiliskipulagi Tjarnavirkjunar, Eyjafjarðarsveit. 
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 9. febrúar 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi  
Tjarnavirkjunar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Skipulagssvæðið er í landi Tjarna, Hólsgerðis og 
Halldórsstaða og er aðkoma að svæðinu um Eyjafjarðar-
braut vestari (nr. 821). Deiliskipulagið felur í sér heimild til 
byggingar 1 MW vatnsaflsvirkjunar í Eyjafjarðará. 

Inntaksstífa verður skammt ofan við gamalt brúarstæði 
í landi Tjarna og mun þrýstipípa liggja meðfram ánni að 
stöðvarhúsi við brú að Halldórsstöðum. Efnistökusvæði 
verður á Gleráreyrum syðst á skipulagssvæði. Tillagan  
liggur frammi á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar milli  
4. maí og 19. júní 2018 og á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar,  
esveit.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu vera 
skriflegar og berast sveitarfélaginu í síðasta lagi 19. júní 
annaðhvort á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar,  
Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 601 Akureyri, eða á netfangið 
esveit@esveit.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Eyjafjarðar

Þarftu að ráða starfsmann?
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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ÚTBOÐ

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

Tilkynning um útboð  
bandarískra yfirvalda 

Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og Landhelgis-
gæslu Íslands vekja athygli á auglýsingu bandarískra yfirvalda 
um útboð á fastverðssamningi um hönnun og verkframkvæmd 
vegna viðgerða og endurbóta á öryggisssvæðinu á Keflavíkur-
flugvelli. Verkefnið felur í sér viðgerðir og endurbætur á slitlagi 
og lýsingarkerfi. Vinna við slitlag felur í sér viðhald og endur-
bætur á flugvélastæðum og akstursbrautum. Vinna við lýsing-
arkerfið felur sér að endurnýja lýsingu á akstursbrautum og 
flugvélastæðum.Bandarísk yfirvöld fjármagna og bjóða út þessa 
hönnun/framkvæmd og munu eingöngu semja við íslensk og/
eða bandarísk fyrirtæki. Þar sem framkvæmd þessi er alfarið 
fjármögnuð af bandarískum yfirvöldum lýtur hún ekki íslenskum 
lögum og reglum um opinber innkaup. Gert er ráð fyrir að verkefnin 
tvö verði unnin samhliða.

Verkefnin skulu skulu vera í samræmi við alþjóðlegar reglugerðir 
um flugvelli og kröfur Landhelgisgæslu Íslands, Atlantshafs-
bandalagsins og Isavia. Verkefnin verða unnin á öryggissvæðinu 
á Keflavíkurflugvelli. Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu  þur-
fa m.a. að uppfylla öryggis- og trúnaðarkröfur varnarmálalaga, 
reglugerð 959/2012 varðandi öryggisvottun og reglur sem gilda 
um aðgang að öryggissvæðum Keflavíkur- flugvallar, sbr. t.d. 
reglugerð nr. 750/2016 og aðrar þær kröfur sem gerðar verða í 
útboðsgögnum. Framkvæmdatíma verkefnanna hefst lýkur u.þ.b. 
800 dögum eftir að samningur kemst á. Kostnaðaráætlun verk- 
efnis þessa er 11.500.000 Bandaríkjadalir. Krafist er framkvæm-
datryggingar  í samræmi við FAR 52.228-15.Aðeins fyrirtæki sem 
hafa skráð sig í gagnagrunn bandarískra yfirvalda á www.sam.
gov geta tekið þátt í útboðsferlinu. Útboðsgögn voru birt þann 
2. apríl á slóðinni www.neco.navy.mil and www.fbo.gov og 
þar eru verða einnig birtar breytingar á útboðsgögnum þar til  
lokafrestur til að skila tilboðum rennur út. Nánari upplýsingar 
varðandi fyrirhugað útboð og birtingu útboðsgagna verða birtar 
á ensku á slóðinni https://www.rikiskaup.is/fraedsla/frettalisti/
nr/945

Styrktarsjóður 
Richards P. Theodórs og 

Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjóns-
dóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  

Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint 
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða 
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna.  Heimilt er að 
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. 

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar 
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is  Augndeild LSH, 
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari 
upplýsingar.  Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir 
þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, 
ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil 
og sjónskerðingu, ef við á.

Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 8. júní 2018.

Húsnæði til leigu/kaups
Endurvinnslan hf. leitar að húsnæði fyrir móttöku  
drykkjarumbúða frá viðskiptavinum. Óskað er eftir húsnæði á 
bilinu 400 – 600m2, á áberandi stað með góðu  
aðgengi bíla. Nauðsynlegt er að það sé vöruhurð til staðar. 
Þau svæði sem horft hefur verið til eru í nánd við, IKEA,  
Bauhaus eða Víkurvagna, þó að ýmislegt komi til greina. 
Kostur við okkar starfsemi er að henni fylgir umsvif sem 
aðrir geta nýtt, en neikvæða í rekstrinum er hljóðmengun af 
völdum glers sem þarf að einangra eins og hægt er. 
Áhugasamir hafið samband í síma 588 8522.

Forval vegna lokaðs útboðs um  
byggingu knatthúss á Selfossi

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir þátttakendum í forval 
vegna lokaðs útboðs um byggingu knatthúss á Selfossvelli 
á Selfossi. Fyrirhugað er að byggja knatthús á Selfos-
svelli sem væri 49,1 x 76 m að stærð. Um er að ræða eina 
byggingu með knattspyrnuvelli (gervigrasi) í stæðinni 43,5 
x 65,3 m, aðstöðu með gúmmíundirlagi til iðkunnar frjálsra 
íþrótta, klósettaðstöðu, anddyri og tæknirýmis. 

Stærð byggingar er áætluð 3732 m2.
Heildar stærð lóðar er um 17.000 m2.

Þeir þátttakendur sem uppfylla kröfur forvalsgagna 
verður boðin þátttaka í lokuðu útboði um framangreindar 
framkvæmdir. Áætlað er að lokað útboð fari fram í maí 
2018. Framkvæmdatími er fyrirhugaður frá september 2018 
til apríl 2019.

Forvalsgögn verða afhent á pdf formi með tölvupósti frá 
og með mánudeginum 14. maí 2018.  
Beiðnir um afhendingu forvalsgagna skulu sendar á net-
fangið utbod@arborg.is þar sem fram koma upplýsingar 
um nafn, netfang og símanúmer verktaka auk upplýsinga 
um tengilið. 

Nánari upplýsingar gefur Steinunn Erla Kolbeinsdóttir hdl. 
í gegnum netfangið steinunn@log.is. Verktakar sem óska 
þátttöku í lokuðu útboði skulu skila inn þátttökubeiðni og 
þeim upplýsingum sem forvalsgögn kveða á um eigi síðar 
en 29. maí 2018.

ALÚTBOÐ
Arnarhraun 50, Hafnarfirði
Bygging sambýlis
Hafnarfjarðarbær, fyrir hönd Arnarhrauns 50 
íbúðafélags hses, óskar eftir tilboðum í hönnun 
og byggingu sambýlis við Arnarhraun 50 í 
Hafnarfirði samkvæmt alútboðsgögnum.

Um er að ræða 6 sérbýli samtals um 351 m2. Nú 
þegar liggja fyrir drög að aðalteikningum sem 
verkkaupi hefur ákveðið að byggja eftir og skulu 
bjóðendur taka mið af því í tilboði sínu.

Þeir sem óska eftir að fá send alútboðsgögn skulu 
senda beiðni um það á netfangið stefan@vsb.is

Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu bæjarins að Norðurhellu 2, 
þriðjudaginn 29. maí 2018, kl. 11.00.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

    EES útboð nr. 14180.

    útboð nr. 14253.

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

EFSTASUND 67 - REYKJAVÍK

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.13:00 og 13:30 
FALLEG OG RÚMGÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANG 
OG SÉR SÓLAPALL Á EFTIRSÓTTUM STAÐ - 104 REYKJAVÍK.
Um er að ræða 95,1 fm íbúð sem er búið að endurnýja að 
miklu leyti. Rúmgóð svefnherbergi og góð stofa, opið eldhús, 
sólpallar við innagn og sér innkeyrsla. Sjón er sögu ríkari. 
Ásett verð aðeins kr. 43,3 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á 
johann@hofdi.is

OPIÐ HÚS

 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Snyrtileg og björt 64,4 fm 2ja herbergja  
íbúð á jarðhæð
Um 30 fm sér garður fylgir eigninni  
sem snýr í vestur
Mjög stór og mikill gluggi úr stofu út í garð
Hús og sameign í mjög góðu ástandi

Verð : 26,9 millj.

Kötlufell 11 
111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. maí kl. 14:00–14:30

Sér garður – laus strax

Barnafataverslun með 
flott merki 

Hefur þú áhuga á að eignast flotta og góða verslun 
á góðum stað með góðan og tryggan kúnnahóp.

Góð velta og öruggt húsnæði.
Flott vinna fyrir duglegt og áhugasamt fólk. 

Frekari fyrirspurn sendist á netfangið:
rvk.verslun@gmail.com
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Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

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

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

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Sjafnarbrunnur

Hverfisgata 58 A og B

SJAFNARBRUNNUR 5- 9 & 11-19 / 113 REYKJAVÍK
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm 
upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan 
með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Afhending verður í ágúst-september 2018.
Verð frá 73,5 m.

NÝTT Í SÖLU - RAÐHÚS Í REYKJAVÍK

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast 
skjólgóðum, lokuðum garði. Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, 
Frakkastíg og Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af 
íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Stærð frá 71,9  – 96,6 fm
Verð frá 56,9 – 64,8 m.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

6. MAÍ 
KL. 13.00 -14.00

1. HÆÐ 2. HÆÐ

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

6. MAÍ 
KL. 13.00 -14.00



519 5500

NÁNARI UPPLÝSINGAR

IÐNAÐARHÚSNÆÐI

VERÐ:

83M

ELDSHÖFÐI 18, 110 REYKJAVÍK

Stórt iðnaðarhúsnæði sem er skipt í tvo hluta. 
Þjár stórar innkeyrsludyr. Laust til afhendingar.

Davíð Ólafsson
löggiltur fasteignasali

897 1533
david@fastborg.is

STÆRÐ: 331m2

Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45.
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 197,3 fm endaraðhús ásamt 30,3 fm bílskúr, samtals 227,6 fm. 
Eignin skiptist þannig: forstofa, hol, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, eldhús, borðstofa, stofa, 
sjónvarpshol, skrifstofa, þvottahús og geymsla. Stór timburverönd og garður. Húsið var endurnýjað 
frá grunni árið 2007 og einnig tekið í gegn 2017 með nokkrum viðbótum. Góð staðsetning, örstutt í 
skóla, leikskóla og Víkina.

Nánari upplýsingar veitir:
Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali
s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

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

Kjalarland 12 - 108 Reykjavík

OPIÐ 

HÚS

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

www.talentradning.is

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

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400



Bæjarlind 7-9
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

ATH AFHENT í maí 2018. 

Nýjar íbúðir í glæsilega  
hönnuðu fjölbýlishúsi að  
Bæjarlind 7-9. Húsið er álklætt 
með áltré gluggum og verður 
því viðhaldslítið. Tveggja til 
fjögurra herbergja íbúðir.

Hér má skoða sýningaríbúð: 
https://my.matterport.com/
show/?m=KzadjNpcHRX

Verð frá 46.000.000 M

STÆRÐ: 98-162 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Friggjarbrunnur 7
113 REYKJAVÍK

Glæsilegt og vandað tæplega 260fm einbýli 
með innbyggðum 37,3fm bílskúr. 4  
svefnherbergi. Gólfhiti í öllu húsinu. Arinn. 
Aukin lofthæð. Möguleiki á aukaíbúð.

STÆRÐ: 257 fm EINBÝLI            HERB: 6

96.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 9, íb 402
201 KÓPAVOGUR

 Íbúð 402. íbúð á fjórðu hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Suður og vestursvalir. Steinplötur 
á eldhúsi og baðherbergi. Útsýni til vesturs

STÆRÐ: 128,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

64.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Eskivellir 1
221 HAFNARFJÖRÐUR

Vel skipulagaða íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi á 

svölum til suð-vesturs, granít steinn á borðum 
í eldhúsi.

STÆRÐ: 92,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

39.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Melabraut 27
170 SELTJARNARNES

Nýleg fjögurra herbergja íbúð á Seltjarnarnesi á 
fyrstu hæð með sér inngangi og sér afnotarétti 
á lóð. 

STÆRÐ: 113,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

65.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. maí 14:00 – 14:30

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    7. maí 17:00 – 17:30

Fagrihjalli 46
200 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 222,1 fm PARHÚS      HERB: 6

82.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

SÝNUM SAMDÆGURS BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



 Glæsilegar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
 Íbúðirnar afhendast fullkláraðar að innan með gólfefnum.  
 Vandaðar og fallegar innréttingar. 
 Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin.
 Afhending í júní 2018. 

Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is  Teikningar hjá fasteignasölunni.

Bygginaraðili: Flotgólf ehf. 
Arkitekt: Kristinn Ragnarsson, Krark, Hlíðasmára 19, Kópavogi

Söluaðili: Eignastofan fasteignamiðlun,  
símar: Kristinn 8984125 og Hörður 8995209     
kristinn@eignastofan.is og hordur@eignastofan.is

SÖLUSÝNING 
SUNNUDGINN 6. MAÍ 2018

FRÁ KL. 14:30-16:30 

VALLAKÓR 6A OG 6B, KÓPAVOGIVAL

SÖLUSÝNING

HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta, 
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,  
eru til afhendingar í júní 2018. Fullbúin sýningaríbúð

Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm 
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur 
og 3 bílskúrar. Verð frá 46,9 millj. 

Stærð 76-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is

 

Stofnað  
1983

Nánari upplýsingar veita:

 
698-2603, hlynur@hraunhamar.is

 
893-2233, helgi@hraunhamar.is

 
892-9694, hilmar@hraunhamar.is 

Fullbúin sýningaríbúð

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



NÝTT  GRENSÁSVEGUR 60 í Rvk (2. HÆÐ) 
Laugardaginn 5. maí milli kl 16:00 og 16:30   FALLEGT ÚTSÝNI 
77,3 fm |  3ja herb  |  verð 36,5  |   Ásdís Rósa 895 7784 

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS  

NÝTT   LAXATUNGA 40 í Mos RÚML FOKHELT 

Möguleiki á aukaíbúð, stórar suðursvalir og frábært útsýni 
214,6 fm| raðhús | verð 55,9 | Þórarinn 770 0390 

NÝTT   BLÁSALIR 16 í Kóp  SÉRINNGANGUR 
Sunnudaginn 6. maí milli kl 16:00 og 16:30  ÚTSÝNI & 2 SVALIR 
112 fm |  4ra herb.  |  verð 49,9  |   Þórey 663 2300 

BLIKANES 10 í Gbæ ENDURBÆTT AÐ UTAN 
Mánudaginn 7. maí milli kl 17:00 og 17:30  MIKLIR MÖGULEIKAR  
257,5 fm | einbýli |  verð 94,9 |  Þórey 663 2300 

NÝTT   VINDÁS 1 í Rvk (íb 302)  BÍLSKÚR 
Þriðjudaginn 8. maí milli kl 17:15 og 17:45  SUÐURSVALIR & ÚTSÝNI 

104,8 fm |  3ja herb.  |  verð 36,9  |   Þórey &  Inga 

ÚLFARSBRAUT 82 í Rvk (íb 201 & ÍB 202) 
Sunnudaginn 6. maí milli kl 17:15 og 17:45  NÝBYGGING m ÚTSÝNI 
150 fm |  4ra herb.  |  verð frá 64,9  |   Þórey & Inga 

NÝTT   HOLTAGERÐI 80 í Kóp BÍLSKÚR 

Sunnudaginn 6. maí milli kl 14:00 og 14:30 MÖGULEIKI Á AUKAÍBÚÐ  
214,6 fm | einbýli |  verð 74,9 |  Þórarinn 770 0309 

NÝTT   ÁLFABORGIR 7  í Rvk  ENDAÍBÚÐ 
Sunnudaginn 6. maí milli kl 15:00 og 15:30     SUÐURSVALIR 
85,7 fm |  3ja herb.  |  verð 37,9  |   Þórarinn 770 0309 

NÝTT   GOÐATÚN 32 í Garðabæ  
Sunnudaginn 6.maí milli kl 13:00 og 13:30  FRÁBÆR STAÐSETING 

178,4 fm | einbýli |  verð 54,9 |  Eggert 690 1472 

NÝTT  LAUTARVEGUR 16 Í 103 í Rvk 

Mánudaginn 7. maí milli kl 17:15 og 17:45   SÉRINNG. & BÍLSKÚR 

230 fm |  sérhæð  |  verð 106,9  |   Andri 690 3111 

NÝTT   

Þriðjudaginn 8. maí milli kl 12:30 og 13:00  NÝJAR ÍBÚÐAR 

87 - 94 fm  | 3ja herb. |  verð frá 44,9 |  Andri 690 3111 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS  -  FRÍTT SÖLUVERÐMAT    

SMÁRAFLÖT 49 í Garðabæ  4-5 SVEFNH. 

Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is 
 



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
79M

Parhús

GRÆNLANDSLEIÐ 18 113 REYKJAVÍK

4 herb. 234m2 Stórglæsilegt parhús

með stórri verönd og óviðjafnanlegu útsýni.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Mán. 7. maí frá kl. 18:30-19:00

VERÐ:
129M

Einbýlishús

KIRKJUBRAUT 13 170 SELTJARNARNES

herb. 8 324.5m2 Einstakt útsýni

Einbýlishús með aukaíbúð og bílskúr

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús Þri. 8. maí frá kl. 17:15-17:45

VERÐ:
36.9M

Íbúð

HJALTABAKKI 26 109 REYKJAVÍK

3 herb. 91m2 Laus við kaupsamning

Íbúð á 1.hæð með stórum hellulögðum garði

VILBORG G. HANSEN 895 0303

Nýtt fjölbýlishús við Gerplustræti 
31-37 á fallegum útsýnisstað í 
Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja og 
flestar með sérinngengi frá svalagangi.

Lyftuhús með lokaðri bílgeymslu sem 
gengið er í beint frá lyftu og stigahúsi.

Glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MAÍ. KL. 14:00 - 15:00

Davíð 
Ólafsson
löggiltur fasteignasali
897 1533
david@fastborg.is

Sigurður Fannar
Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
897 5930
sigurdur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali
897 9030
ulfar@fastborg.is

VERÐ:
44.5M

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

STÆRÐ FRÁ:
60 - 145m2

Fjölbýlishús

KÓPAVOGSBRÚN 2-4 200 KÓPAVOGUR

168.8m2 Til afhendingar í Maí 2018. 

Lyfta og stór stæði í bílageymslu

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

AÐEINS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR

VERÐ:
87.9M

Einbýlishús

SKRIÐUSEL 9 109 REYKJAVÍK

6-7 herb. 253m2

Fallegt einbýli á rólegum stað.

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Laug. 5. maí frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
59.9M

Íbúð

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

3 herb. 94.3m2

Laus fljótlega. Stæði í bílskýli.

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401


