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Við leitum að snjallri og hugmyndaríkri markaðsmanneskju, sem 

keyrir upp stuðið á orkumarkaði og skapar rafmögnuð tengsl á milli 

orkufyrirtækis og markaðsmála. Hún þarf að vera óhrædd við að 

fara nýjar leiðir og brenna fyrir snjöllum lausnum. Verkefnin eru 

fjölmörg og það eru spennandi tímar framundan. Markaðsstjóri 

heyrir beint undir framkvæmdastjóra.  

Ef þú telur þig hafa réttu orkuna í starfið, sæktu þá um 

á capacent.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst.

Helstu verkefni

•  Yfirumsjón og stefnumótun markaðsmála

•  Samskipti og miðlun, þ.á.m. við fjölmiðla 

•  Ábyrgð og umsjón stafrænna miðla

•  Hugmyndavinna, verkefnastjórnun og  vöruþróun

•  Önnur snjöll og spennandi verkefni

Menntun og hæfni

•  Háskólamenntun á sviði markaðsmála

•  A.m.k. þriggja ára reynsla af markaðsstörfum

•  Reynsla af verkefnastjórnun

•  Lausnamiðuð og skapandi hugsun

•  Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli

•  Framúrskarandi samskiptahæfni

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. Nánari upplýsingar veita Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Andri Hrafn Sigurðsson (andri.sigurdsson@capacent.is) hjá Capacent.
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Á Tálknafirði búa um 250 íbúar. 
Atvinnulíf í sveitarfélaginu er 
fjölbreytt og skólastarf öflugt, 
grunnskóli, leikskóli og tónskóli. 
Gott íþróttahús og sundlaug.

Sveitarstjóri þarf að eiga 
góð samskipti fyrir hönd 
sveitarfélagsins og vera 
talsmaður þess í samskiptum við 
íbúa, fjölmiða, viðskiptavini og 
opinbera stjórnsýslu.

Sveitarstjóri þarf að hafa áhuga 
á uppbyggingu samfélagsins, 
kynningarmálum, ímynd 
og stefnumótun þar sem 
framundan er stefnumarkandi 
vinna og mótun framtíðarsýnar í 
öllum málaflokkum. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6998 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum.
Þekking og reynsla af sveitastjórnarmálum er æskileg.
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Umsóknarfrestur

23. ágúst 

Starfssvið:
Framkvæmdarstjórn sveitarfélagsins og umsjón með 
framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af sveitarstjórn.
Undirbúningur og seta funda sveitarstjórnar þar sem 
sveitarstjóri hefur málfrelsi og tillögurétt.
Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og starfsmannamálum.

Capacent — leiðir til árangurs

Tálknafjarðarhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra til starfa. Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum 
einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf.
Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. 
Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í 
samskiptum við opin-bera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.

Tálknafjarðarhreppur

Sveitarstjóri

Lánasjóður íslenskra náms-
manna er félagslegur jöfnunar-
sjóður sem hefur það að 
markmiði að tryggja náms-
mönnum í lánshæfu námi jöfn 
tækifæri til náms án tillits til 
efnahags. Hjá LÍN starfa um 
30 starfsmenn. Gildi þeirra 
eru fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6995 

Menntun hæfni og reynsla:
Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldsstörfum nauðsynleg.
Þekking á Navision nauðsynleg.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Góð samskiptahæfni, samstarfsvilji og álagsþol.

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

27. ágúst 

Helstu viðfangsefni:
Sér um uppáskrift reikninga og annast frágang þeirra 
til greiðslu.
Dagsuppgjör, uppgjör frá lögmönnum 
og umsýsla fjárhagsbókhalds.
Vinna við frágang bókhalds fyrir endurskoðun ársreiknings.
Afstemmingar bankareikninga og annarra reikninga.
Innskráning inn í innheimtukerfi sjóðsins.
Ýmis skýrslugerð.

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða bókara til starfa í  innheimtudeild. Um er að ræða framtíðarstarf 
og verkefnin eru fjölbreytt. Starfshlutfallið er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

LÍN - Bókari

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Umsjón með starfinu hafa Ásdís Hannesdóttir (asdis.hannesdottir@capacent.is) og Lísbet Hannesdóttir (lisbet.hannesdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við SFR. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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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Þjóðgarðsvörður
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var 
stofnaður með lögum árið 1930. 
Í lögunum segir að Þingvellir 
við Öxará skuli vera friðlýstur 
helgistaður allra Íslendinga, hið 
friðlýsta land skuli ævinlega 
vera eign íslensku þjóðarinnar 
undir vernd Alþingis og landið 
megi aldrei selja eða veðsetja. 
 
Ráðning þjóðgarðsvarðar er 
á vegum Þingvallanefndar 
Alþingis í samstarfi 
við Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. 
 
Ráðið er í stöðuna til 5 ára, frá 1. 
október 2018 til 1. október 2023.  
 
Um fullt starf er að ræða. 
 

 

capacent.is/s/6908 

:
Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldspróf kostur.
Þekking og reynsla á sviði opinbers reksturs æskileg.
Þekking og reynsla á sviði náttúru, sögu og menningar 
æskileg.
Reynsla af störfum tengdum þjóðgörðum, friðlýstum 
svæðum og umhverfismálum æskileg.
Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda.
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að 
vinna undir álagi.
Gott vald á  talaðri og ritaðri  íslensku og ensku.

•
•
•

• 

•
•
•

•

•

•
•

• 
•

•

 til og með

27. ágúst 

Helstu verkefni:
Ábyrgð á daglegum rekstri þjóðgarðsins, skrifstofuhaldi og 
stjórnun starfsmanna.
Ábyrgð á fjárreiðum og áætlanagerð fyrir þjóðgarðinn.
Tengiliður á milli almennings, lóðarleiguhafa, ábúenda og 
Þingvallanefndar.
Tengiliður á milli Bláskógabyggðar og Þingvallanefndar.
Tengiliður á milli stofnana sem gegna lögbundnu hlutverki í 
málefnum sem varða þjóðgarðinn.
Ábyrgð á þjónustu við ferðamenn og aðra gesti.

Óskað er eftir að ráða öflugan og framsýnan leiðtoga í starf Þjóðgarðsvarðar í Þjóðgarðinn á Þingvöllum. Leitað er að 
atorkusömum, metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með góða hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hornafjörður er blómstrandi 
2.330 manna samfélag sem 
byggir á sjávarútvegi og 
ferðaþjónustu, starfstöð 
framkvæmdastjóra er á Höfn í 
fjölskylduvænu umhverfi þar 
sem öll nútíma þægindi eru til 
staðar. Öflugt menningar- og 
félagslíf er í sveitarfélaginu 
og fjölbreytt íþróttastarf 
í heilsueflandi samfélagi.  
Öll almenn þjónusta er til 
staðar og má þar nefna m.a. 
tónskóla, líkamsrækt, knatthús, 
sundlaug og heilbrigðisstofnun.  
Samgöngur til Hafnar eru 
greiðar, beint flug og strætó. 
Sjá einnig á heimasíðu www.
hornafjordur.is .

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6996 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfinu skilyrði, 
framhaldsmenntun á sviði stjórnunar kostur. 
Reynsla af stjórnun og rekstri. 
Þekking á starfsemi heilbrigðis- og öldrunarþjónustu.
Reynsla af breytingastjórnun æskileg. 
Leiðtogafærni og hæfni til að leiða teymisvinnu. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

27. águst 

Helstu verkfefni framkvæmdastjóra eru:
Að stýra daglegri starfsemi og þjónustu stofnunarinnar. 
Ábyrgð og umsjón með fjármálum og innkaupum. 
Eftirlit með faglegri þjónustu. 
Ábyrgð og umsjón með starfsmannamálum. 
Samskipti við rekstraraðila, ráðuneyti og samstarfsaðila.

Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands Hornafirði sem rekin er samkvæmt samningi sveitarfélagsins við ríkið.

Starf framkvæmdastjóra heyrir beint undir bæjarstjóra. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri heilbrigðisþjónustu og 
öldrunarþjónustu, er yfirmaður starfsmanna í samræmi við skipurit og leiðir starf við uppbyggingu öldrunarþjónustu í 
sveitarfélaginu í samvinnu við félagsmálastjóra. 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafirði

Framkvæmdastjóri

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

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

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) starfa ríflega 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu 

á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin 

Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð. 

Það er kraftur í samfélaginu á Vestfjörðum. Góðir skólar, fjölbreytt atvinnulíf og mikil lífsgæði á alla lund gera 

svæðið eftirsóknarvert til leiks og starfa. Með ráðningu fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra verður komin 

að mestu ný yfirstjórn yfir stofnunina, en nýr forstjóri tók við í sumar og nýr framkvæmdastjóri lækninga tekur við 

1. október. 

Fjármálastjóri 

Mannauðs- og rekstrarstjóri

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfsstöðin er á aðalskrifstofunni á Ísafirði. Störfin heyra undir forstjóra og 
er starfshlutfall 100%. Ráðið verður í stöðurnar til fimm ára í senn, stöðu 
fjármálastjóra frá 1. nóvember en stöðu mannauðs- og rekstrarstjóra eftir 
samkomulagi. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi 
stéttarfélag. 

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2018. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

liggur fyrir.

Stöður fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra eru lausar til umsókna

Helstu viðfangsefni og ábyrgð: 
• Umsjón með fjármálum og daglegum rekstri 

•  Annast og ber ábyrgð á gerð fjárhags- og rekstraráætlana 

• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með launavinnslu og bókhaldi 

• Annast tölfræðiúrvinnslu og hefur eftirlit með rekstri deilda 

•  Sinnir innra eftirliti, rýni og greiningarvinnu 

• Er tengiliður við viðskiptaaðila og stofnanir 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð: 
• Hefur umsjón með starfsmannahaldi stofnunarinnar 

• Kemur að ráðningum nýrra starfsmanna

• Annast og hefur umsjón með starfsmannasamtölum og frammistöðumati 

• Kemur að mótun starfsmannastefnu og gerð mönnunaráætlunar 

• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með gerð starfslýsinga 

• Hefur umsjón með fræðslumálum innan stofnunar 

• Hefur eftirlit með daglegum rekstri og starfsmannahaldi stoðdeilda á Ísafirði 

•  Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda á vinnustað

Menntunar- og hæfniskröfur:  
•  Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða sambærileg menntun 

• Þekking og reynsla af gerð fjárhags- og rekstraráætlana 

• Þekking á bókhaldi og launavinnslu 

• Hæfni í tölfræði og úrvinnslu gagna 

• Reynsla af fjársýslukerfi Orra (Oracle) er æskileg 

• Hæfni í mannlegum samskiptum  

• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni 

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar og þekking    
á kjarasamningum 

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 

• Reynsla af mannauðskerfi Orra (Oracle) er æskileg 

•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni 
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Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Með umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferlisskrá og kynningarbréf.  

Umsóknir óskast fylltar út á: www.hagvangur.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2018. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sérfræðingur í 
hugbúnaðarþjónustu
Við leitum að öflugum liðsmanni í hugbúnaðarteymi sem 
þróar lausnir fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. 

Valka leitar að fagfólki í fjölbreytt störf

Starfssvið og ábyrgð: 
• Tæknileg aðstoð og þjónusta á hugbúnaði
• Gerð leiðbeininga
• Uppsetning hugbúnaðar og tengds vélbúnaðar hjá 

viðskiptavinum innanlands og erlendis
• Þátttaka í stillingum og kvörðunum

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla við kerfisstjórnun er kostur
• Reynsla og kunnátta í Linux er kostur
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

Sérfræðingur á fjármálasviði 
Traustur starfsmaður óskast á fjármálasvið.  

Starfssvið og ábyrgð: 
• Færsla bókhalds og afstemmingar
•  Reikningagerð og innheimta
• Uppgjörstengd vinna
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

Hæfniskröfur: 
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Reynsla af Dynamics NAV er kostur

Sérfræðingur í innkaupum 
Við leitum að öflugum liðsmanni í innkaupateymi  
á framleiðslusviði.  

Starfssvið og ábyrgð: 
• Viðkomandi mun sjá um dagleg innkaup fyrir framleiðslu. 

Hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla sem nýtist í starfi

 - Þekking á innkaupaferlum er æskileg

 - Þekking á framleiðsluferlum er kostur

 - Þekking á Dynamics NAV kerfi kostur

 - Þekking á framleiðslukerfi í Dynamics NAV er kostur
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

Starfsmenn í smíði og/eða 
samsetningu 
Leitað er að öflugum einstaklingum á 
framleiðslusvið.   

Starfssvið og ábyrgð: 
• Smíði og samsetning tækjabúnaðar
• Þátttaka í uppsetningu búnaðar innan- og utanlands

Hæfniskröfur: 
• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
•  Frumkvæði og metnaður
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar

Sérfræðingur í hugbúnaðar-
þróun - tækjaforritari
Við leitum að liðsmanni í teymi tækjaforritara sem 
þróar nýjar lausnir og vinnur að stöðugum umbótum á 
núverandi kerfum. Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir 
tækjabúnaði af ýmsum gerðum og metnað til að þróa 
framúrskarandi tækjastýringar.  

Starfssvið og ábyrgð: 
• Þróun og umbætur á hugbúnaði og tækjastýringu

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verkfræði, tæknifræði 

eða tölvunarfræði
• Reynsla og kunnátta í C/C++ 
• Reynsla og kunnátta í Linux
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

Aðrir kostir sem við metum: 
• Robotics / kinematics þekking 
• Reynsla af Structured text forritun samkvæmt IEC 61131-3 

staðlinum
• Þekking á raf- og stýribúnaði og hæfni í bilanagreiningu
• Að viðkomandi sé tilbúinn í uppsetninga- og þjónustuferðir 

innan- og utanlands 

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, hannar og framleiðir vél- og 

hugbúnað fyrir fiskvinnslu. Hjá Völku eru margbreytileg störf í boði þar sem 

hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við hvetjum 

konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá okkur.



HÓTELSTJÓRI Í VÍK Í MÝRDAL
Eigendur Icelandair hótelsins í Vík í Mýrdal óska eftir að ráða hótelstjóra til starfa. Framundan eru spennandi 
verkefni sem komu í kjölfar stefnumótunar og uppbyggingar á rekstrinum. Leitað er að öflugum og reynslumiklum 
aðila sem hefur ástríðu fyrir hótelrekstri, er framsýnn og verkefnadrifinn.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk.

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

NánNánNánNánNánariariariariar upupupupupplýp ýplýplýsinsinns gargargarg umumumumum ststststarfarfarfarfið iðiðið veiveiveiveitirtititir AgAgAgla la la SiSigSigSigr. rr BjöBjöBjöBjöBjörnsrnsrnsrnsrnsdótdótdd tirtirtir, aglaglal @ra@ra@ dumdumdum isis.isis..
UmsUmsUmsmsækjækækjækjækjendur u erueru viviv nsansansaammmleggast beðnir aar ð sð sækjækjk a ua uum sm startatarfiðð á á heiheiheiheimasmasmasmasíðuíðuíðuíðu RáRáRááðumðumm www.radum.is.

Icelandair hótel Vík er glæsilegt 

hótel með öllum helstu þægindum.

Herbergin eru samtals 88 auk 

veitingarýmis sem tekur 200 manns 

í sæti. Einnig fylgja hótelrekstrinum 

5 lúxusíbúðir sem leigðar eru út til

skemmri tíma. Eigendur hótelsinsg

hafa verið í hótel- og veitingarekstri

um árabil og eru starfsmenn hótelsins 

nú um 50 talsins.

HELSTU VERKEFNI:

• Daglegur rekstur hótelsins og lúxusíbúða
• Þátttaka í gerð fjárhags- og markaðsáætlana
• Starfsmannamál
• Innleiðing á nýju bókunar- og veitingakerfi
• Samskipti við birgja, ferðaskrifstofur og tengda aðila
• Þátttaka í verðlagningu og framfylgni stefnu
• Umsjón og ábyrgð á húsnæði starfsfólks

sem er í eigu fyrirtækisins

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla af hótelrekstri
• Menntun í hótelstjórnun er kostur en ekki skilyrði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og framsýni
• Ástríða fyrir hótelrekstri
• Leiðtogahæfni og drifkraftur
• Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta

Fjármála-/ skrifstofustjóri

Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns. 
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað 
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi 
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar 
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og 
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss, 
Seljalandsfoss og Paradísarhelli. 

Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og 
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug, 
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum 
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun og 
þjónusta.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

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

 6 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 1 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Sérfræðingur í greiningum á opinberum fjármálum

Sérfræðingur í líkanagerð og greiningum

Vef- og viðmótshönnuður

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða sérfræðing í rannsóknadeild stofnunarinnar.  
Deildin greinir þróun efnahagsmála, gerir þjóðhagsspá og hefur umsjón með opinberri 
útgáfu hennar.  Í starfinu felst vinna við gerð þjóðhagsspár og gerð greininga á áhrifum 
opinbera fjármála. Starfsmaðurinn mun einnig koma að þróun þjóðhagslíkans. 

HÆFNISKRÖFUR

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða sérfræðing á sviði líkanagerðar. Starfið felur í sér 
þróun og viðbætur á núverandi þjóðhagslíkani, með sérstaka áherslu á áhrif fjármála hins 
opinbera á þær þjóðhagsstærðir sem líkanið metur.

HÆFNISKRÖFUR

í vefforritun.

HÆFNISKRÖFUR
 

 

er mikill kostur

  

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018  

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

Hlutverk Hörpu er að vera 
vettvangur fyrir tónlistar- og 
menningarlíf sem og hvers konar 
ráðstefnur, fundi og samkomur, 
innlendar og erlendar. Hlutverk 
hússins er jafnframt að vera 
menningarmiðstöð fyrir 
alla landsmenn og áfanga-
staður innlendra og erlendra 
ferðamanna. Félagið er 
hluta félag í eigu ríkis (54%) 
og Reykjavíkur borgar (46%) 
og er starfsemin grundvölluð 
á eigenda stefnu þessara 
aðila. Markmið félagsins er 
að efla íslenskt tónlistar- og 
menningarlíf, styrkja stöðu 
Íslands á sviði ráðstefnuhalds 
og ferðaþjónustu og stuðla að 
öflugu mannlífi í miðborginni. 
 
Harpa hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga og alþjóðlegra 
verðlauna fyrir byggingarlist 
og aðstöðu.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6992 

Hæfniskröfur:
Fjölbreytt reynsla af sölu – og markaðsmálum og a.m.k. 
þriggja ára starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af samninga- og áætlanagerð.
Góð íslensku- og enskukunnátta, 
vald á fleiri tungumálum er kostur.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
og mikill metnaður til að ná árangri.
Geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum 
á sama tíma.

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

20. ágúst 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
Þátttaka í viðskiptaþróun með það að markmiði að efla 
Hörpu sem alþjóðlegt ráðstefnuhús og hámarka tekjur 
vegna útleigu og þjónustu við ferðamenn.
Kynning og sala á aðstöðu í Hörpu gagnvart innlendum 
og erlendum ráðstefnu- og viðburðaskipuleggjendum.
Áætlanir, tilboðs-  og samningagerð og uppgjör 
í tengslum við ráðstefnu- og viðburðahald.
Vinnsla á kynningarefni á íslensku og ensku 
á sviði ráðstefnuhalds, viðburða og ferðaþjónustu.
Sölustjóri starfar í teymi sölustjóra og vinnur einnig 
náið með verkefnastjórum og veitingaþjónustu í Hörpu.

Capacent — leiðir til árangurs

Við leitum að öflugum liðsmanni í teymi sölustjóra í Hörpu – tónlistar- og ráðstefnuhúsi. 
Viðkomandi þarf að vera kröftugur, hugmyndaríkur, jákvæður, markmiða- og söludrifinn og hafa metnað til að taka þátt að 
efla Hörpu sem ráðstefnuhús og áfangastað á heimsmælikvarða. Harpa vinnur nú að stefnumótun og viðskiptaþróun til að 
hámarka tækifærin í starfsemi og rekstri hússins. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sölustjóri

Viltu koma með okkur í spennandi
sölu og viðskiptaþróun í Hörpu?



SALA OG RÁÐGJÖF

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Ráðum ráðningarstofu, radum@radum.is. Sótt er um starfið á www.radum.is.

Z – brautir og gluggatjöld óska eftir að ráða starfsmann í verslun sína í Faxafeni. 
Um er að ræða starf við sölu, afgreiðslu og þjónustu varðandi gardínuefni, tilbúnar gardínur, veggfóður, brautir og baðvörur.

Vinnutími er alla virka daga frá klukkan 10:00-18:00.
Frá 1. september til 1. júní er einnig unnið annan hvern laugardag frá kl. 11:00-15:00.

Verslun Z – brauta og 
gluggatjalda var stofnuð árið 
1966 og er í dag í eigin húsnæði
í Faxafeni 14. Fyrirtækið hefur 
verið með heildarlausnir í 
gluggatjöldum fyrir mörg af 
stærstu fyrirtækjum landsins t.d.
Origo, Flugstöð Leifs Eiríkssonar,
Össur, Actavis, KPMG og
Nordica hótel.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk.

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

Norræna húsið auglýsir eftir 
tæknimanni í 100% stöðu 

Ert þú sú/sá sem við erum að leita að? Þú….

Helstu viðfangsefni

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er 27. ágúst og skal sækja um starfið  
á heimasíðu Norrænu ráðherranefndarinnar,  
www.norden.org. 

Umsókn skal vera á dönsku, sænsku, norsku eða ensku.

Frekari upplýsingar veitir fjármálastjóri Norræna hússins 
Þórunn Stefánsdóttir í tölvupósti  
thorunnst@nordichouse.is eða í síma 551 7030.

Nánari upplýsingar um húsið er að finna á  
www.norraenahusid.is

Norræna húsið í Reykjavík er norræn menningarstofnun með áherslu  
á bókmenntir, tungumál, arkitektúr, hönnun, börn og ungmenni og 
sjálfbæra þróun. Markmið hússins eru að koma norrænni menningu 
á framfæri og styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. Norræna húsið 
er leiðandi afl í íslensku menningarlífi og húsið er eitt af meistara- 
verkum Alvars Aalto.
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Isavia óskar eftir að ráða varðstjóra í öryggis- 
leit á Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru 
meðal annars stjórnun flugverndarstarfs-
manna á vakt í samráði við aðalvarðstjóra, 
dagleg skipulagning vaktar og að sjá til þess 
að framkvæmd flugverndar sé samkvæmt 
verklagi og þjónustumarkmiðum.

Hæfniskröfur
• Reynsla af flugvernd er æskileg

• Reynsla af stjórnun

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góðir skipulagshæfileikar  
 og geta til að vinna vel undir álagi

• Geta til að stjórna jafningjum  
 og leiða breytingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún  
Þorsteinsdóttir mannauðsráðgjafi,  
gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is.

Umsóknarfrestur: 2. september  
Starfsstöð: Keflavík

Isavia óskar eftir að ráða varðstjóra  
í öryggisstjórnstöð á Keflavíkurflugvelli. 
Helstu verkefni eru meðal annars stjórnun 
flugverndarstarfsmanna á vakt í samráði  
við aðalvarðstjóra, dagleg skipulagning vakta  
og að framkvæmd flugverndar sé samkvæmt 
verklagi og þjónustumarkmiðum.

Hæfniskröfur
• Reynsla af flugvernd er æskileg

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Góðir skipulagshæfileikar  
 og geta til að vinna vel undir álagi

• Geta til að stjórna jafningjum  
 og leiða breytingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún  
Þorsteinsdóttir mannauðsráðgjafi,  
gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is.

Umsóknarfrestur: 2. september  
Starfsstöð: Keflavík

Við leitum að öflugum verkefnastjóra 
með háskólamenntun sem nýtist í starfi 
og haldbæra reynslu af verkefnastjórnun. 
Viðkomandi vinnur náið með forstöðumanni 
verkefnastofu við vinnslu stefnumótandi 
verkefna og innleiðingu á hugmyndafræði 
verkefnastjórnunar hjá fyrirtækinu.

Hæfniskröfur
• Viðskiptafræði, verkefnastjórn eða  
 önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af  vinnu við stefnumótandi  
 verkefni er kostur

• Góð þekking eða reynsla af verkefna- 
 stjórn og breytingastjórnun

• Skipulagshæfni, frumkvæði  
 og nákvæmni í vinnubrögðum

• Færni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir  
Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður  
verkefnastofu Þróunar og stjórnunar, 
hronn.ingolfsdottir@isavia.is.

Umsóknarfrestur: 19. ágúst 
Starfsstöð: Reykjavík

V A R Ð S T J Ó R I  
Í  Ö R Y G G I S L E I T

V A R Ð S T J Ó R I  
Ö R Y G G I S S T J Ó R N S T Ö Ð

V E R K E F N A S T J Ó R I  
Á  V E R K E F N A S T O F U 

Dagný starfar hjá farþegaþjónustu  
á Keflavíkurflugvelli. Hún er hluti   
af góðu ferðalagi.

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

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra  
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. 

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



Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem 
getur tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni tengd 
nýsköpun frumkvöðla og fyrirtækja. Verkefnin eru um allt 
land en starfsstöð er í Reykjavík. 

Starfssvið
Veita frumkvöðlum og fyrirtækjum leiðsögn 
á sviði nýsköpunar 
Hafa umsjón með stuðningsverkefnum á sviði 
snjallra lausna og stafrænnar þróunar
Kynningar og hvatningarstarf
Fræðsla og upplýsingamiðlun
Verkefnastjórnun og verkefnasókn

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta, markaðsfræði, 
stjórnunar eða sambærilegt
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu og reynslu 
úr atvinnulífinu
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í 
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðla- 
starf og stofnun og rekstur fyrirtækja. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Karl Friðriksson, karlf@nmi.is.

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

Umsóknum skal skila fyrir . ágúst á netfangið 
hildur@nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og styður 
framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri 
þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og 
fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneyti.
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Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík Sími 522 9000 www.nmi.is

Vilt þú vera hluti af 
skemmtilegu teymi ?
Spennandi og krefjandi starf á 
sviði nýsköpunar

BAUHAUS óskar eftir starfsfólki í timburdeild,   
málningardeild, verkfæradeild, baðland og garðaland

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá BAUHAUS erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 

260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur 

eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Opnunartími BAUHAUS er frá kl. 8-19 virka daga og 10-18 um helgar. 

Ef þú ert brosandi og þjónustulundaður einstaklingur 
með reynslu af sölustörfum, þá erum við að leita að þér.

Störfin fela í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. 

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund og mikilli samskiptafærni. 

Um er að ræði bæði fullt starf og hlutastörf. 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að einstaklingi með brennandi 
áhuga á vef- og samskiptamálum  
Helstu verkefni snúast um daglega umsjón, efnisinnsetningu og uppfærslur 
á ytri og innri vef Samgöngustofu, söfnun og miðlun upplýsinga og áframhaldandi 
þróun vefsvæða. Að auki mun viðkomandi vera staðgengill samskiptastjóra. 
Starfshlutfall er 100%.

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

Vefstjóri

Umsóknarfrestur 
er til 27. ágúst 2018

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi 

• Reynsla af vefstjórnun æskileg

• Áhugi á vefmálum nauðsynlegur
• Reynsla og hæfni í textagerð ásamt 

 afbragðsgóðri íslensku- og enskukunnáttu
• Kunnátta í nýtingu samfélagsmiðla
• Hæfni til að miðla af lipurð margvíslegum 

 upplýsingum
• Frumkvæði í starfi og framúrskarandi 

 samskiptahæfileikar
• Leitað er að ábyrgum, skipulögðum og 

 lausnamiðuðum einstaklingi sem getur 
 unnið jafnt sjálfstætt og með öðru fólki
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Are you looking for an opportunity to make a real difference in people‘s lives through product design? 

At Össur, a passionate commitment to innovation and quality has been driving successful patient outcomes for 

decades. Our mission is to improve people’s mobility by listening to people’s needs and pushing the boundaries of 

technology.  

We’re on the hunt for exceptional new talent to join our Design Center team. We want that extra something that makes 

you stand out from a crowd of great designers. As a part of R&D, the Design Center is responsible for product aesthetic 

design, usability and packaging for the Össur portfolio. We believe that design can and should make things better for 

people, business and the world.

QUALIFICATIONS
• Proficiency in 3D modeling application such as SolidWorks: 

CAD surfacing knowledge is required.

• University degree in line with responsibilities of the function. 

Preferably a degree in Industrial Design, Engineering or 

equivalent fields.

• Highly proficient in spoken and written English.

• Design approach inspired by the user, and capabilities to work 

closely with research to inform and validate design work.

• Self-driven but able to collaborate well within the team as well 

as engineering and marketing.

• Strong communication skills: Verbal and written presentation, 

concept development, physical 3D model building. Strong 

sketching ability is considered a strong benefit.

CAD Specialist Designer

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends on August 20th, 2018.

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

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
• Responsible for the CAD of products and components of 

products in line with the product development plan.

• Responsible of bringing a product through the process of 

conceptual design, from initial idea to commercial launch 

in global markets.  

• Works closely with other departments and external parties 

around the globe, participating in cross-functional product 

development teams.

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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Helstu verkefni og ábyrgð:

 Stefnumótun og uppbygging  
áhættustýringar og áhættumenningar

 Ábyrgð á upplýsingagjöf  um  
áhættuþætti til stjórnar, fram-  
kvæmdastjórnar og eftirlitsaðila

 Eftirlit með áhættusniði bankans

 Tryggja stöðuga framþróun 
áhættueftirlits

Íslandsbanki

Framkvæmdastjóri 
Áhættustýringar
Áhættustýring er svið innan Íslandsbanka sem veitir greiningar-  
og eftirlitsþjónustu.   Sviðið ber ábyrgð á þróun og innleiðingu  
áhættustýringar og stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri 
áhættuvitund stjórnar og starfsmanna.

Áhættustýring hefur snertifleti við alla starfsemi bankans, þvert á svið 
og stjórnskipulag.   Sviðið hefur m.a. eftirlit með  útlánaáhættu,  
rekstraráhættu, eiginfjárstýringu og  markaðs- og lausafjáráhættu.

Framkvæmdastjóri Áhættustýringar heyrir undir bankastjóra og á sæti í 
framkvæmdastjórn bankans.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

Hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni

 Stefnumiðuð hugsun og samskiptahæfni

 Framúrskarandi greiningarhæfni

 Reynsla og þekking á áhættustýringu  
og regluumhverfi fjármálafyrirtækja 

Nánari upplýsingar veitir:  
Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri: 844-4267 – hafsteinn.bragason@islandsbanki.is 



Húsvörður óskast
Húsfélagið Austurbrún 2, 104 Reykjavík, óskar að ráða 
húsvörð til starfa 

Verkefni eru meðal annars:

Ráðningatími miðast við 20. ágúst 2018. 

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2018.

Skriflegar umsóknir sendist til: 
Húsfélagið Austurbrún 2

Austurbrún 2, 
104 Reykjavík.

Á Hvammstanga vantar  
okkur kennara. 

Við Grunnskóla Húnaþings vestra vantar kennara í hluta- 
starf/störf: íslenska á mið- og unglingastigi, umsjónar- 
kennsla á miðstigi og tungumálakennsla.  
Kennsla hefst 27. ágúst 2018.

Við leitum að einstaklingum/einstaklingi með:

Umsóknafrestur er til 20. ágúst 2018. -

-

 

Félag framhaldsskólakennara (FF) auglýsir eftir 
þjónustufulltrúa í fullt starf á skrifstofu félagsins.

FF er eitt aðildarfélaga Kennarasambands Íslands 
og til húsa í Kennarahúsinu að Laufásvegi 81.

Menntunarkröfur: Háskólamenntun sem nýtist í 
starfi. Æskilegt er að viðkomandi hafi leyfisbréf 
sem framhaldsskólakennari.

Reynsla: Kennslureynsla í framhaldsskóla er kostur, 
ásamt þekkingu á opinberri stjórnsýslu.

Verkefni: Aðstoð við félagsmenn varðandi vinnumat, 
réttindamál og túlkun kjarasamnings. Samskipti við 
félagsmenn og annað sem til fellur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur: Færni í mannlegum samskiptum og 
þjónustulipurð.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Til að byrja með er ráðið í stöðuna til eins árs með 
möguleika á framhaldsráðningu. Umsóknarfrestur er 
til 24. ágúst og skal senda ferilskrá ásamt umsókn á 
formann félagsins, Guðríði Arnardóttur, gudridur@ki.is, 
sem jafnframt veitir upplýsingar um starfið. Í umsókninni 
þurfa að koma fram upplýsingar um menntun og reynslu, 
sem og umsagnaraðila.

FÉLAG FRAMHALDSSKÓLAKENNARA 
ÓSKAR EFTIR LIÐSAUKA

L A N G A R  Þ I G  A Ð  L Æ R A  
A Ð  S T J Ó R N A  F L U G U M F E R Ð ?

U M S Ó K N A R F R E S T U R
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Isavia annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er eini starfs- 
vettvangur flugumferðarstjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flug- 
umferð á flugvöllum  á Íslandi og á íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er  
5,4 milljónir ferkílómetrar að stærð og eitt það stærsta í heiminum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa  
 lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi

• Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti

• Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum  
 samskiptum og sjálfstæður í vinnubrögðum

• Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun  
 skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum og einkunnum úr námi.  
Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. 

Sérstök athygli er vakin á því að nemar sem teknir verða inn í grunnnám  
í flugumferðarstjórn hjá Isavia í janúar 2019 munu ekki greiða skólagjöld. 

Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi  
hjá Isavia að námi loknu. Hægt er að lesa meira um námið á isavia.is,   
www.isavia.is/flugumferdarstjori.

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta 
flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur  
um 1.400 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara  
um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

Sérfræðingar í                  
ráðningum   

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



SAMGÖNGU- OG 
SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTI 

VERKFRÆÐINGUR
Auglýst er laust starf verkfræðings hjá  

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu

Helstu verkefni lúta að vinnu við stefnumótun og 
áætlanagerð, verkefnastjórnun samgönguáætlunar, 
gerð og eftirfylgni þjónustusamninga og greiningar-
vinna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 samgönguverkfræði er kostur 

 
 og áætlanagerð

 
 framsetningu gagna

 
 og jákvæðni

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 

verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst nk. 

umsóknarfrestur rennur út.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar
• Yfirumsjón með veitingasölu
• Verkstjórn
• Starfsmannastjórnun
• Innkaup og samskipti við birgja
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit
• Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar 

eða önnur sambærileg menntun   
sem nýtist í starfi

• Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu  
og veitingareksturs

• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og árangursdrifni
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf
• Leiðtogahæfileikar 

VR-15-025

Vilt þú taka þátt í að gera Nestisstöð N1 
á Hvolsvelli að enn betri veitingastað?
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi STÖÐVARSTJÓRA til að stýra 
þjónustustöð og veitingastað félagsins á Hvolsvelli.

Um er að ræða líflegt og fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis og metnaðar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri þjónustustöðva í 
síma 440 1022 eða pallorn@n1.is.

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt: Stöðvarstjóri Hvolsvöllur.
Ferilskrá og kynningarbréf fylgi með umsókn. 

Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst nk.

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



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

Aðhlynning

Okkur hér á Sunnuhlíð vantar gott fólk til starfa. Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir 
að vinna með öldruðum íbúum hér á heimilinu.  Starfið krefst þess að þú sért jákvæður, 
góðhjartaður og skilningsríkur einstaklingur sem hefur gaman að samneyti við fólk.
Í boði eru vaktir frá 50% - 80% og góð aðlögun er í boði. 

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

Óskað er eftir góðu og áhugasömu starfsfólki  
í aðhlynningu

SKRIFSTOFA ALÞINGIS AUGLÝSIR

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta 
Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Nánari

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun

Nefndasvið Alþingis sinnir sérfræðiaðstoð

framkvæmdarvaldinu. Sérfræðingar nefndasviðs eru 

þingmenn við gerð þingmannamála og sjá um

Lagaskrifstofa Alþingis 

til ráðgjafar auk þess sem skrifstofan sinnir 
verkefnum tengdum alþingismönnum og 
kosningum.

Hagfræðingur á nefndasviði

Lögfræðingur á nefndasviði

Lögfræðingur á lagaskrifstofu

eftirlitsnefndar og annarra fastanefnda þingsins. 

Helstu verkefni og ábyrgð

eftirlitsnefnd og aðstoð við aðrar fastanefndir

framkvæmdarvaldinu.
Fagleg rýni og greining á skýrslum

Lögfræðileg ráðgjöf.

annarra þingmála.

Nánari upplýsingar veitaa

Helstu verkefni og ábyrgð

Aðstoð við þingnefndir við mat á stefnumörkun

Úrvinnsla og tölfræðigreining innlendra
og alþjóðlegra gagna.

Mat á stefnumörkun fjármálaáætlunar og
einstakra frumvarpa.

nefnda og frumvörpum.

Nánari upplýsingar veitir 

Helstu verkefni og ábyrgð 

þingsins.
Stuðningur við aðrar starfseiningar skrifstofunnar

Ráðgjöf um lagasetningu sem varðar starfsemi
Alþingis og stofnanir þess.

Nánari upplýsingar veitir 

Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna Umsóknarfrestur er til og með

− − −
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Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í bakarí 

frá kl. 7:30 -15:00. 

Íslensku kunnátta skilyrði og 
ekki yngri enn 20 ára. 

Uppl. sendist á : sveinsbakari@sveinsbakari.is

BLÁMAR • ICELAND • WWW.BLAMAR.IS

BLÁMAR LEITAR AÐ JÁKVÆÐUM, ÖFLUGUM OG DRÍFANDI STARFSMANNI 
Í SÖLU Á ÍSLENSKUM SJÁVARAFURÐUM Á ERLENDA NEYTENDAMARKAÐI. 

Mikil tækifæri eru á neytendamarkaði fyrir sölu á íslenskum sjávarafurðum og er Blámar 
komið vel af stað í þeirri vegferð. Viðkomandi þarf einnig að taka að sér tilfallandi verkefni 

samhliða sölu líkt og reikningagerð, tollskjalagerð sem og aðra pappírsvinnu.

Hæfniskröfur:
•  Góð íslensku og enskukunnátta

•  Þekking á stafrænni markaðssetningu og samfélagsmiðlum
•  Mjög góð samskiptahæfni

•  Jákvæður og drífandi
•  Þekking á InDesign eða öðru sambærilegu forriti er kostur

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á blamar@blamar.is

Borgarbókasafnið | Verkefnastjóri stafrænnar þróunar

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

Viltu taka þátt í að móta stafræna framtíð nýja bókasafnsins?
Inngangur: 
Laus er til umsóknar 100% staða verkefnastjóra stafrænnar þróunar hjá Borgarbókasafninu. 
Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og 
þjónustu við gesti. 
Verkefnastjóri heyrir undir þróunar- og þjónustudeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur  
frumkvæði að og umsjón með þróun stafrænnar þjónustu hjá safninu
Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því  
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Næsti yfirmaður er deildarstjóri þróunar- og þjónustu. Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. október 2018.  

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir deildarstjóri, netfang: gudrun.lilja.gunnlaugsdottir@reykjavik.is,  
s. 698 2466.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Verkefnastjóri leiðir alla vinnu við stafræna þróun og 
nýsköpun á sviði þróunar og þjónustu, bæði við viðskiptavini 
og samstarfsaðila. 

Hann stýrir þeim fjölmörgu þróunarverkefnum sem ætlað er 
að umbylta þjónustu í takti við breyttar áskoranir á starfs-
sviði safnsins. 

Verkefnin eru fjölbreytt en eiga það sammerkt að styðja 
við og þróa nýjar áherslur með hliðsjón af samfélagslegum 
breytingum og tæknilegum framförum í stafrænni miðlun og 
rafrænni þjónustu með áherslu á upplifun notenda.

 Hæfniskröfur:
-  háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
-  að lágmarki 3ja ára reynsla af verkefnastjórnun
-  að kunna að vinna með eða þekkja til notendamiðaðrar   
 hönnunnar (design thinking)
-  áhugi á stafrænni framþróun og hæfni til að setja sig inn í   
 nýja tækni 
-  gott vald á upplýsingatækni og vefmiðlun,  skilningur á   
 gagnagrunnum og vefumsjónarkerfum 
-  metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og   
 sjálfstæði í starfi
-  færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum
-  færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
-  íslensku- og enskukunnátta sem nýtist í starfi og geta til að  
 tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í dönsku er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Nánari upplýsingar



Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem  dreifingaraðili á iðnaðarrekstar-
vöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og sveigjanlega 
þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að þakka góðu starfsfólki. 
Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði, verslun og 
söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Kópavogi.

Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 35 starfsmenn hérlendis. 

Hefur þú þekkingu á glussakerfum?
Brammer Ísland leitar að starfsmanni í útibú okkar í Hafnarfirði.  Um er að ræða söluskrifstofu, vöruhús og verslun  
með sölu á iðnaðar- og rekstrarvörum ásamt öryggis- og vinnufatnaði. 

Helstu verkefni:
 

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Edilon Hreinsson, útibússtjóri, í síma 864 6284.
Áhugasamir umsækjendur sæki um starfið á www.alfred.is, fyrir 20. ágúst 2018.
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 Dagleg stjórnun, stefnumótun og 
markmiðasetning

 Að móta og leiða sterka liðsheild

 Vakta, mæla og  meta gæði  
útlánasafns

 Umsjón og ábyrgð á reglum, ferlum 
og verklagi 

 Töluleg greining og skýrslugerð

 Stuðningur og fræðsla

Viðskiptabanki Íslandsbanka

Forstöðumaður  
Lánastýringar 
Viðskiptabanki Íslandsbanka þjónar stórum og vaxandi hópi 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi í gegnum útibúanet 
bankans um allt land. Lánastýring er deild innan Viðskipta- 
banka sem ber ábyrgð á útlánaferli sviðsins  með ráðgjöf og 
greiningu. Við leitum að metnaðarfullum stjórnanda sem hefur 
áhuga og þekkingu á lánamálum. Forstöðumaður heyrir undir 
framkvæmdastjóra Viðskiptabanka.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst.

Hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Stjórnunarreynsla

 Starfsreynsla hjá fjármálafyrirtæki

 Stefnumiðuð hugsun og samskiptahæfni

 Drifkraftur og rík þjónustulund

Nánari upplýsingar veita:  
Una Steinsdóttir, framkvæmdastj. Viðskiptabanka: 844 2880 — una.steinsdottir@islandsbanki.is 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 844 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is

Framhaldsskólakennari í  
tölvunar-/upplýsingafræðum

Við Menntaskólann í Kópavogi er laust til umsóknar 100% starf 
framhaldsskólakennara í tölvunar-/upplýsingafræðum. 
Umsækjendur þurfa að hafa háskólamenntun í tölvum/upplýsinga-
fræðum og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Mikilvægt 
er að hafa færni til að kenna forritun, skipulag gagnasafna og 
fyrirspurnar málið SQL auk staðgóðrar þekkingar á Moodle.  

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst. 

Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini og yfirlit um fyrri störf. 
Umsókn skal senda til skólameistara á tölvupóstfangið 
margret.fridriksdottir@mk.is

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör veitir skólameistari eða 
aðstoðarskólameistari í síma 5944000.
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ÖFLUGUR 
VERKEFNASTJÓRI
Köfunarþjónustan óskar eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og lifandi starf.
Við erum stærsta atvinnukafaraþjónusta landsins með mikla reynslu og þekkingu. 
Einnig veitum við margs konar þjónustu varðandi rannsóknir á botni sjávar svo sem 
fjölgeislamælingar og kjarnaborun. Þar að auki sinnum við alls konar sérhæfðri verktöku 
sem krefst þekkingar, útsjónarsemi og áræðni. Fyrirtækið flytur í nýjar bækistöðvar á 
næstunni, sérstaklega hannaðar fyrir starfssemina.

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 
hallgrimur@diving.is. Varðandi frekari 
upplýsingar, vinsamlega hafa samband við 
Hallgrím Ingólfsson á hallgrimur@diving.is eða 
í síma +354-893-8303. Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Góð laun fyrir réttan aðila.  

Verkefnaöflun og sölustjórn

Tilboðsgerð og verðútreikningar

Útfærsla verka í samráði við 
starfsmenn og verkkaupa

Verkstjórn ákveðinna verka

Verkefnaþróun og nýjungar

Mikil verkþekking og reynsla

Gott tengslanet, þegar kemur að 
verkefnaöflun

Kostur að hafa tölvukunnáttu í DK, 
Excel og Word

Góð enskukunnátta

Sölumennskuhæfileikar

Frumkvæði og útsjónarsemi

Skipulagshæfileikar

Ákveðni og sjálfstæði

Jákvæðni og hæfileiki til að 
vinna í hópi

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

www.kafari.is

FYRIRTÆKIÐ ÞÚSUND FJALIR EHF. 
ÓSKAR LIÐSVEISLU Í AÐ MANNA 

EFTIRFARANDI STÖRF. 
Vana húsasmiði

Nema í húsamálun

Nema í múrverk

Starfsmann í þurrkdeild

Áhugasamir sendi ferilsskrá á retturmadur@gmail.com  
eða hringi í Björgvin 8977983 / Alex 7722301

Au-pair óskast
Íslensk fjölskylda með þrjú börn (7 til 14 ára) á Washington 
DC svæðinu í Bandaríkjunum óskar eftir au-pair sem hafið 
getur störf í september. 

Áhugasamir sendið póst á aupairwas@outlook.com

ANNATA LEITAR AÐ ÖFLUGU FÓLKI
FRAMUNDAN ERU MÖRG NÝ OG SPENNANDI VERKEFNI OG LEITUM VI  ÞVÍ A
METNA ARGJÖRNU FÓLKI TIL STARFA Í ALÞJÓ LEGU OG SKEMMTILEGU STARFSUMHVERFI.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsstöðvar í 15 löndum víðsvegar um heiminn. Fyrirtækið var stofnað 2001 og hefur frá 
stofnun lagt áherslur á þróun, ráðgjöf og þjónustu byggðum á Micrsoft Dynamics 365 viðskiptalausnum. Fyrirtækið er alfarið í eigu lykilstarfsmanna.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst nk.

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Kvaran (smk@annata.is), framkvæmdastjór  Annata, Íslandi.
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Annata.

http://www.annata.is/um-annata/storf-i-bodi/

RÁ GJAFI - MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR CUSTOMER ENGAGEMENT/CRM
Við leitum að skapandi og kraftmiklum einstaklingum til að vinna með viðskiptavinum okkar hér á landi og erlendis í framsæknum 
og spennandi verkefnum með áherslu á bestun sölu-, þjónustu- og markaðsferla. Verkefnin felast í ferlagreiningu, aðlögunum og 
þjálfun notenda. Haldgóð reynsla af notkun eða innleiðingu viðskiptahugbúnaðar er skilyrði.

VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að verkefnastjórum til að stýra verkefnum fyrir viðskiptavini okkar hér á landi og erlendis í Microsoft Dynamics 365. 
Verkefnin lúta einnig að greiningu á ferlum, skjölun og ráðgjöf til viðskiptavina. Þekking og reynsla af ferlum tengdum innkaupum, 
vöruhúsum og birgðum er góður kostur.

FORRITARI
Við leitum að úrræðagóðum og vandvirkum einstaklingum til að vinna með viðskiptavinum okkar hér á landi og erlendis í 
innleiðingum á Microsoft Dynamics 365 lausnum. Verkefnin felast í þróun, aðlögunum, úrvinnslu gagna og samþættingum við önnur 
kerfi. Þekking og reynsla af forritun í Microsoft viðskiptahugbúnaði er mikill kostur en góð almenn forritunarreynsla í .NET, JavaScript, 
HTML og vefþjónustum er einnig vel metin.

RÁ GJAFI - MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE & OPERATIONS/AX
Við leitum að skapandi og kraftmiklum einstaklingum til að vinna með viðskiptavinum okkar hér á landi og erlendis í framsæknum 
og spennandi verkefnum. Verkefnin felast í ferlagreiningu, aðlögunum og þjálfun notenda. Haldgóð þekking á ferlum tengdum 
viðskiptavinum, lánadrottnum, birgðum og fjárhag sem og notkun eða innleiðingu viðskiptahugbúnaðar er skilyrði.
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Starf sérfræðings mannauðs- og launakerfis í Kjaradeild

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á 
sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar 
og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir töluglöggum einstaklingi til starfa við greiningu og umsjón á launa- og mannauðskerfi Reykjavíkurborgar.  Leitað er 
að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  
mannauðs- og launakerfi auk undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni, nákvæmni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Starfið var auglýst þann 23. júní 2018.  Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2018.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Ólafsdóttir, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi harpa.olafsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:
 

 og launakerfa

Hæfniskröfur: 

 er kostur

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is 

Staða sálfræðings við meðferðar- 
stöð ríkisins fyrir unglinga að 
Stuðlum er laus til umsóknar

Laust er til umsóknar starf sálfræðings á Stuðlum.  
Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barna- 
verndarlaga og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. 
Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunar-
erfiðleika, þ.m.t. vímuefnavanda. 

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:

þeirra.

og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.

aðrar meðferðarstofnanir.

áhugahvetjandi samtals (motivational interviewing).

Persónulegir eiginleikar

samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:

æskileg.
-

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður 
Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt 
 

105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2018 og þarf umsæk-
jandi helst að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

Starfsmaður óskast til  
afgreiðslustarfa í Árbæjarapótek
Um er að ræða fullt starf frá kl. 9-18 virka daga.

Reynsla æskileg. 
Umsækjendur hafi samband í síma 567-4200 

(Kristján) eða með tölvupósti í 
arbapotek@internet.is

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað 

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað auglýsir 
 eftir verkefnastjóra matreiðslu. 

Leitum að matreiðslumeistara með kennsluréttindi á  
framhaldsskólastigi til að sinna verkefnastjórn og kennslu 
við matreiðslusvið skólans. 
Umsækjendur þurfa að búa yfir frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnu brögðum, góðri samskiptahæfni og hafa áhuga að  
vinna með ungu fólki.  
Tímabundin ráðning fram að áramótum með möguleika  
á framtíðarstarfi.

Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2018. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Fiona Ford, skólameistari, 
í síma 471 1761. 
Umsóknir skal senda á netfangið bryndis@hushall.is 
Heimasíða skólans www.hushall.is  



Pípulagningameistari / - Sveinn
Óskum eftir dugmikklum pípara til starfa.

Frekari upplýsingar í síma: 697 8910 / 694 9922

 H45 verktakar ehf

Helstu verkefni

• Almenn afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini 
• Verkstjórn á vakt 
• Vaktauppgjör 
• Áfylling og þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni

Þjónustustöðvar N1 eru líflegir vinnustaðir sem iða af mannlífi frá morgni til 
kvölds. Við erum með vel staðsettar þjónustustöðvar og verslanir ásamt fyrsta  
flokks bílaþjónustu og öflugri fyrirtækjaþjónustu sem gerir N1 að sterkri heild.

Hæfniskröfur

• Samskiptafærni 
• Rík þjónustulund 
• Öguð vinnubrögð 
• Reynsla af sambærilegum  
 störfum er kostur
• 20 ára eða eldri 

VR-15-025

Vilt þú vinna á líflegum vinnustað?

Leitum einnig að kraftmiklum starfsmönnum í almenna afgreiðslu.

N1 óskar eftir að ráða kraftmikla og áreiðanlega VAKTSTJÓRA  
til starfa á þjónustustöðvar sínar víðsvegar um landið.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum og eiga auðvelt með  
að vinna í hópi. Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er kostur.

Kynntu þér málið og sæktu um á www.n1.is – merkt framtíðarstörf.

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

Söluful l trúi  ve it ingahúsa

Mekka Wines & Spirits, var stofnað árið 1995 og er ein stærsta áfengisheildverslun landsins.  
Fyrirtækið flytur inn fjölmörg af þekktustu áfengisvörumerkjum heims 

og leitar nú að metnaðarfullum og lífsglöðum samstarfsmanni.

Hæfniskröfur:
    Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfið
    Þekking á áfengismarkaði og léttvínum sérstaklega er kostur
    Söluhæfileikar og sannfæringamáttur
    Þjónustulund 
    Framúrskarandi samskiptahæfileikar
    Drifkraftur og metnaður til að ná markmiðum

Helstu verkefni:
    Dagleg samskipti við viðskiptavini
    Byggja upp og efla viðskiptasambönd
    Tilboðsgerð og frágangur sölusamninga
    Vörukynningar

Við bjóðum samkeppnishæf og árangurstengd laun.  

Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og skemmtilegan starfsanda.

Áhugasamir sendi inn umsókn (ásamt mynd) með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, 
merkt „sölufulltrúi 2018“ á umsokn@mekka.is.  

Nánari upplýsingar um fyrirtækið og vörubreiddina er að finna á www.mekka.is.  
Fyrirspurnum um starfið verður ekki svarað í síma. 

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 20. ágúst 2018

Sérfræðingur á skrifstofu hagmála  
og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
sérfræðings á skrifstofu hagmála og fjárlaga.

Starfssvið
-

lýsinga.

Menntunar- og hæfniskröfur

gagna.

Excel er kostur.

-

er kostur.

-
aðan hátt.

kostur.
-

stjórnun er kostur.

-
hagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 

-
-

-

netfangið: postur@vel.is 27. ágúst nk.

ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta 

Velferðarráðuneytinu, 10. ágúst 2017.
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Framhaldsskólinn
í Mosfellsbæ

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ  
óskar eftir að ráða sálfræðing í 50% starf.

Skólinn hefur áhuga á að bæta þjónustu við nemendur til að 
stuðla að meiri vellíðan og betri árangri. Starfið er nýtt og mun 
viðkomandi starfsmaður byggja það upp og þróa í samstarfi 
við stjórnendur.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með starfsleyfi 
sálfræðings sem hefur áhuga á að byggja upp sálfræði-
þjónustu fyrir nemendur innan skólans. Viðkomandi þarf að 
hafa frumkvæði, vera sjálfstæður í vinnubrögðum og hafa 
mikla samskiptafærni.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ kennir sig við auðlindir og 
umhverfi í víðum skilningi og leggur áherslu á að vera í góðum 
tengslum við umhverfi sitt, bæði hvað varðar listir og menn-
ingu, íþróttir og lýðheilsu og annað það sem einkennir mannlíf 
í Mosfellsbæ. Skólinn er framhaldsskóli með áfangasniði 
þar sem í boði eru stúdentsbrautir, framhaldsskólabrautir 
og sérnámsbraut. Helstu áherslupunktar í kennsluháttum 
skólans eru fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og 
leiðsagnarnám.

Ráðið verður í stöðuna frá 10. september 2018.
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast Guðbjörgu Aðalbergsdóttur skólameistara 
í netfangið gudbjorg@fmos.is eða Guðrúnu Guðjónsdóttur 
aðstoðarskólameistara í netfangið gudrun@fmos.is.  
Einnig er hægt að senda umsóknir í pósti: Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ, Háholti 35, 270 Mosfellsbær.
Vakin er athygli umsækjenda á að samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða einstakling 
til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra 
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en af 
ráðningu getur orðið.

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 27. ágúst 2018. 
Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum eyðublöðum. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir skólameistari í 
netfangi gudbjorg@fmos.is eða í síma 864-9729 og 
aðstoðarskólameistari í netfangi gudrun@fmos.is eða í síma 
845-8829. Á vef skólans www.fmos.is má einnig finna ýmsar 
upplýsingar um skólann.

Skólameistari

Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ auglýsir 

eftir sálfræðingi

ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 
,,Starfið er fyrst og fremst 
skemmtilegt út af börnunum. Það 
er yndislegt að vinna með þessum 
snillingum sem gefa mér svo mikið. Að 
undirbúa börn fyrir framtíðina er það 
mikilvægasta í heimi. Þau eru mínir bestu 
vinnufélagar. Þetta er uppáhalds vinnustaðurinn minn 
og hér hef ég eignast fullt af góðum vinum.“

Kristófer Nökkvi Sigurðsson 
Forstöðumaður frístundaheimilisins Draumalandið

LANGAR ÞIG AÐ VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐ LANDSINS?

Skóla- og frístundasvið óskar eftir fólki til að vinna með börnum og 
unglingum. Í boði eru fjölbreytt störf í öllum hverfum borgarinnar.
 Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

Nánari upplýsingar á 
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

 

Vísir hf. óskar eftir að ráða 
vélavörð á Jóhönnu  
Gísladóttur GK-1076. 

Jóhanna er línuveiðiskip með 
beitningarvél. Nánari upplýsingar 

gefur skipstjóri í síma 856-5780 eða á 
heimasíðu Vísir 

 www.visirhf.is.

ÚLFSEY – HVOLSVÖLLUR - DREYFBÝLI 
BÓKIÐ SKOÐUN 
Einbýli 91.4fm á einstaklega fallegum stað á suðurlandi. Útsýni til 
fjalla og Vestmannaeyja. Tvö svefnherbergi, fataherbergi, opið 
eldhús og stofa, hiti í gólfum. Heitur rafmagnspottur og sólskáli 
með rennihurðum. Húsinu fylgja 3.7 hektarar. Frábær eign fyrir þá 
sem vilja njóta náttúrunnar og t.d.hestafólk. V. 28.7.M

Nánari upplýsingar veitir

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

BÓKIÐ SKOÐUN

NADIA KATRÍN BANINE 
Löggiltur fast.  

nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á 
sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar 
og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa 29 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir 
frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni 
og nákvæmni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2018.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Ólafsdóttir, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi harpa.olafsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa-  
 og viðverukerfa

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

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Skólastjóri - Tónlistarskóli Hafnarfjarðar
»    Daggæslu- og innritunarfulltrúi
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Kennsla í náttúru- og stærðfræði - Hraunvallaskóli
»    Nýbúakennsla - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli 
»    Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Sérkennari í afleysingar - Hvaleyrarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Ensku- og dönskukennari - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari í miðdeild - Setbergsskóli
»    Dans- eða leiklistarkennari - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðb. í Skarðssel - Skarðshíðarskóli
»    Náms- og starfsráðgjafi - Skarðshlíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunið - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing - Lækur, athvarf fyrir geðfatlaða
»    Framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    Framtíðarstarf á Svöluhrauni
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    80% starf á heimili fatlaðs fólks í Smárahvammi
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur - skilastaða
»    Sérkennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Þroskaþjálfi - Hörðuvellir
»    Leikskólakennarar - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Smáralundur
»    Leikskólakennari á ungbarnadeild - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
 

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

 
 

Vanur bókari óskast í 50% starf.

Hjá Jóa Fel óskar eftir vönum bókara í 50% starf.
Um er að ræða fjárhags- viðskiptamann- og lánadrottna-
bókhald ásamt launavinnslum.
Afstemmingar og undirbúningur bókhalds til  endur-
skoðanda.
Æskilegt er að umsækjandi sé viðurkenndur bókari með 
góða þekkingu og reynslu.
Þekking á DK hugbúnaði væri kostur.

Umsóknir sendist á atvinna@frettabladid.is  merkt 
„Bókari“ fyrir 20. ágúst.

Hrafnistuheimilin óska eftir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs til að stýra rekstrarsviði Hrafnistuheimilanna 
en rekstrarsvið er annað af tveimur stoðsviðum fyrirtækisins. Hitt stoðsviðið er heilbrigðissvið en hlutverk 
stoðsviða er að samræma, samþætta og þjónusta starfsemi heimilanna sem Hrafnista starfrækir. 

Staða framkvæmdastjóra rekstrarsviðs heyrir beint undir forstjóra og verður framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 
einn af lykilstjórnendum Hrafnistuheimilanna. Leitað er að kraftmiklum, metnaðargjörnum og reyndum aðila sem 
hefur brennandi áhuga á að vera hluti af sterkri liðsheild við áframhaldandi uppbyggingu á öflugri og markvissri 
þjónustu við aldraða.

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu 
starfa um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. 
Ársvelta heimilanna er tæpir átta milljarðar króna.

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Reykjanesbær

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 
Hrafnistuheimilanna

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Háskólagráða í viðskiptafræði eða önnur 

sambærileg menntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun æskileg

• Yfirgripsmikil reynsla af fjármálastjórnun og rekstri, 
helst frá stórum fyrirtækjum eða stofnunum

• Jákvætt lífsviðhorf, stjórnunarreynsla og 
leiðtogahæfni

• Reynsla og þekking af kjaraumhverfi er kostur

Starfssvið og ábyrgð framkvæmdastjóra 
rekstrarsviðs:
• Yfirumsjón með fjármálum og rekstri, þar á meðal 

rekstraráætlanir og uppgjör
• Yfirumsjón með kostnaðargreiningum og lykiltölum í 

rekstri ásamt eftirfylgni
• Yfirumsjón með mannauðsmálum, launaútreikningum 

og bókhaldi
• Yfirumsjón með rekstrar- og þjónustusamningum.
• Þátttaka í stefnumótun og markmiðasetningu
• Stýrir daglegu starfi rekstrarsviðs og deilda þess
• Vinnur í nánum tengslum við stjórnendur 

Hrafnistuheimilanna

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst. 
Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfni til að gegna 
stöðunni á: fastradningar.is 

Nánari upplýsingar veitir Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistuheimilanna: petur.magnusson@hrafnista.is



Yfirvaktstjóri við Salalaug

Salalaug er staðsett við Versali í salahverfi Kópavogs. Sundlaugin var formlega opnuð á sumardaginn fyrsta áriðlaSalalaug ealaug er ser alalaug
2005.  Þar eru sundlaugar úti og inni ásamt heitum pottum, gufubaði og rennibraut.  Hjá lauginni starfa rúmlega02 5.  Þar eer2005.  Þar
tuttugu manns, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.

Nánar um starfið
Yfirvaktstjóri er undirmaður forstöðumanns sundlaugar og er jafnframt staðgengill forstöðumanns. Yfirvaktstjóri
gengur vaktir og sér um ýmis rekstrartengd mál svo sem pantanir, mönnun á vaktir o.s.frv. Yfirvaktstjóri er yfir-
maður almennra starfsmanna á sinni vakt. Um framtíðarstarf er að ræða í 100% starfshlutfalli.

Menntunar og hæfniskröfur
Gerð er krafa um eftirfarandi hæfni:

- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
- Ríka þjónustulund og lausnarmiðaða hugsun.
- Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð.

Menntun:
- Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið námi sem nýtist í starfi.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitafélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018.

Frekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Halldórsson í síma 570-0485 eða í gegnum netfangið
gudmundur.h@kopavogur.is .

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

kopavogur.is

Hefur þú brennandi áhuga á börnum  
og barnamenningu?

Norræna húsið auglýsir eftir 
bókasafns- og upplýsingafræðingi
Bókasafn Norræna hússins er einstakt almennings- 
bókasafn með safnefni á sjö tungumálum, barnabókasafn 
og artótek með norrænum grafíkverkum. Bókasafnið hóf 
starfsemi árið 1969, ári eftir að húsið var vígt. Sérstaða 
safnsins er að þar er eingöngu að finna bókmenntir á 
norðurlandamálunum eftir norræna höfunda en þó ekki 
á íslensku nema þýðingar yfir á annað norðurlandamál.  
Í safninu eru skáldsögur og fræðibækur fyrir börn og 
fullorðna, tímarit, dagblöð, hljóðbækur og rafbækur. 
Bókasafnið vinnur náið með verkefnastjórum Norræna 
hússins og skipuleggur bókmenntaviðburði eins og  
Höfundakvöld og Sögustundir. 

Hæfniskröfur 

scient. í upplýsingafræði eða sambærileg menntun

ásamt kunnáttu í ensku og íslensku ásamt hæfni til að 
tjá sig í ræðu og riti

unglingum
-

kvæmd

færni til að nýta þá í starfi
 
Helstu verkefni 

allt frá vikulegum sögustundum til stórra alþjóðlegra 
viðburða

heimsóknum í Norræna húsið

barnaefni  á öllum norrænu tungumálunum

Barnahellirinn, sé ávallt í stakk búinn að taka á móti 
litlum og stórum gestum

Við bjóðum

hluti hóps sem einbeitir sér að því að kynna og koma á 
framfæri norrænum bókmenntum og menningu ásamt því 
að varða leið safnsins inn í stafræna framtíð.  Starfið er 
sveigjanlegt og skapandi þar sem við vinnum sjálfstætt 
sem og í hóp og höfum möguleika á að bæta og efla  
þekkingu okkar og kunnáttu.

Starfshlutfall er 80%. Umsóknarfrestur er til 27. ágúst  
og skal sækja um starfið á heimasíðu Norrænu ráðherra- 
nefndarinnar www.norden.org

 
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og hæfni viðkomandi í starfið. Umsókn skal vera á dönsku, 
sænsku eða norsku. Ráðið er í starfið til fjögurra ára með 
möguleika á framlengingu á samningi önnur fjögur ár  
skv. reglum Norrænu ráðherranefndarinnar.

Upplýsingar um starfið veita Erling Kjærbo  
erling@nordichouse.is og Þórunn Stefánsdóttir  
thorunnst@nordichouse.is

Nánari upplýsingar um húsið er að finna á 
www.norraenahusid.is

Norræna húsið var opnað 1968 og er menningarstofnun sem rekin er 
af Norrænu ráðherranefndinni. Markmið Norræna hússins er að hlúa 
að og styrkja menningartengsl milli Íslands og hinna Norðurlandan-
na. Frá upphafi hefur Norræna húsið markað sér sérstöðu í íslensku  
menningarlífi, oft með því að hafa frumkvæði að og skipuleggja mar-
gvíslega menningarviðburði og sýningar. Árlega koma um 100.000 
gestir í húsið sem er eitt af meistaraverkum finnska arkitekts- 
ins Alvars Aalto. Í ár fagnar Norræna húsið 50 ára starfsafmæli. 

Borgarbókasafnið | Verkefnastjóri stafrænnar þróunar

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

Viltu taka þátt í að móta stafræna framtíð nýja bókasafnsins?
Inngangur: 
Laus er til umsóknar 100% staða verkefnastjóra stafrænnar þróunar hjá Borgarbókasafninu. 
Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og 
þjónustu við gesti. 
Verkefnastjóri heyrir undir þróunar- og þjónustudeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur  
frumkvæði að og umsjón með þróun stafrænnar þjónustu hjá safninu
Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því  
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Næsti yfirmaður er deildarstjóri þróunar- og þjónustu. Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. október 2018.  

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir deildarstjóri, netfang: gudrun.lilja.gunnlaugsdottir@reykjavik.is,  
s. 698 2466.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Verkefnastjóri leiðir alla vinnu við stafræna þróun og 
nýsköpun á sviði þróunar og þjónustu, bæði við viðskiptavini 
og samstarfsaðila. 

Hann stýrir þeim fjölmörgu þróunarverkefnum sem ætlað er 
að umbylta þjónustu í takti við breyttar áskoranir á starfs-
sviði safnsins. 

Verkefnin eru fjölbreytt en eiga það sammerkt að styðja 
við og þróa nýjar áherslur með hliðsjón af samfélagslegum 
breytingum og tæknilegum framförum í stafrænni miðlun og 
rafrænni þjónustu með áherslu á upplifun notenda.

 Hæfniskröfur:
-  háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
-  að lágmarki 3ja ára reynsla af verkefnastjórnun
-  að kunna að vinna með eða þekkja til notendamiðaðrar   
 hönnunnar (design thinking)
-  áhugi á stafrænni framþróun og hæfni til að setja sig inn í   
 nýja tækni 
-  gott vald á upplýsingatækni og vefmiðlun,  skilningur á   
 gagnagrunnum og vefumsjónarkerfum 
-  metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og   
 sjálfstæði í starfi
-  færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum
-  færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
-  íslensku- og enskukunnátta sem nýtist í starfi og geta til að  
 tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í dönsku er kostur
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Hjálpræðisherinn á Íslandi leitar að 2 öflugum  
starfskröftum fyrir Hertex Secondhand teymið  

á höfuðborgarsvæðinu.

Bílstjóri óskast!
Um er að ræða 100 % starf.

Mikilvæg atriði sem við leitum eftir:
- Að þú sért með meirapróf
- Að þú getur unnið bæði sjálfstætt og í teymi.
- Að þú sért hraust/ur
- Að þú sért lausnamiðuð/miðaður og jákvæð/ur

Helstu verkefni:
- Akstur
- Tæma fatakassa
- Fylla fatagáma
- Sækja húsgögn

Verslunarstjóri/flokkunar- 
stjóri óskast!

Við leitum að einstaklingi sem:
- Hefur brennandi áhuga á umhverfismálum og en-

durnýtingu hluta og fatnaðar.
- Er kraftmikill og skapandi
- Hefur gott auga fyrir útstillingum og vöruvali
- Hefur góðar samstarfseiginleikar
- Getur unnið bæði sjálfstætt og í teymi.
- Hefur góðar skipulagshæfileikar
- Er hraust/ur
- Ert lausnamiðuð/miðaður og jákvæð/ur
- Reynsla af vinnu með sjálfboðaliðum er kostur
- Reynsla af verslunarrekstri er kostur

Ráðning sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Dorthea  
Dam í síma: 859-0517

Umsóknum með ferilskrá skal skila á netfangið  
hertex@herinn.is eða í verslun okkar, á Vínlandsleið 6-8, 
113 Reykjavík fyrir 19. august 2018.

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum

 Greina bilanir

 Þjónusta bifreiðar

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

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun

 Gilt bílpróf

 Stundvísi

 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð

 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 28. ágúst næstkomandi.

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

Verkstjóri fataflokkunar 
Rauða krossins

Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða verkstjóra í fataflokkun 
sem sér um söfnun, flokkun og dreifingu á fatnaði sem Rauða 
krossinum berst.
Í boði er fjölbreytt og áhugavert framtíðarstarf fyrir réttan aðila.

Helstu verkefni 

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst. 

til Thelmu Jónsdóttur, rekstrarstjóra fataverkefnis Rauða krossins á 
thelma@redcross.is

 

Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann 
okkar. Við þurfum því á góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra 
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum viðbótarkjörum 
og tilboði um námssamninga. Í leikskólastarfinu er lögð sérstök áhersla 
á tónlist og umhverfismennt.

Við óskum að ráða í eftirfarandi störf:

 • Deildarstjórar, fullt starf.

 • Leikskólakennarar, fullt starf.

 • Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf.

Hafðu samband og heyrðu hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Margréti eða 
Sonju (5959280 / 5959290) eða sendu tölvupóst á netföngin mandy@nesid.is eða 
sonja@nesid.is 

Umsókn ásamt fylgiskjölum er skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
– undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst næstkomandi.

Leikskóli Seltjarnarness

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 og samþykktum Seltjarnar-

nesbæjar um launakjör starfsfólks Leikskóla Seltjarnarness.    
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Skóla- og frístundasvið

Kennari í sænsku - Miðja máls og læsis

Skóla- og frístundasvið auglýsir laust til umsóknar starf 
kennara og kennsluráðgjafa í sænsku í tungumálaveri Miðju 
máls og læsis. Miðja máls og læsis heyrir undir skóla- og 
frístundasvið og er hlutverk þess að veita ráðgjöf um þróun 
faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsis- 
umhverfi fyrir börn og ungmenni í borginni.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og 
starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.

Helstu verkefni og ábyrgð

 
umhverfi.

 
það á við.

 
stigi og við sendiráð.

Hæfniskröfur

skólakerfi. 

 
fullu umhverfi.

 
 

á kennslu tungumála.

Umsóknarfrestur er til og með 20.ágúst 2018.

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitar-

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu 

 
 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST Í FULLT STARF OG 

HLUTASTARF
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum 

kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á 

höfuðborgarsvæðinu.

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 

metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. 

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að 

takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 31. ágúst 

næstkomandi.

STARF SNYRTIFRÆÐINGS
LAUST TIL UMSÓKNAR

Vegna mikilla anna er laust starf snyrtifræðings á 
snyrtistofu og spa.  

Þarf að búa yfir reynslu og ríkri þjónustulund.
 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og 
umsagnaraðilum til thorny@hreyfing.is fyrir 20. ágúst.

Nánari upplýsingar

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar
eftir hjúkrunarfræðingum til starfa

skrifstofu.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018.
 

Hjúkrunarfræðingar óskast 

  Heilsugæslan Árbæ 
  Heilsugæslan Garðabæ
  Heilsugæslan Hamraborg
 
  Heilsugæslan Miðbæ
  Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ
 

Við bjóðum upp á
 
  Góðan starfsanda

 
 
 
 
 
  

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Ferilskrá sendist á 
gylfi@suzuki.is 
fyrir 31. ágúst n.k

Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í bakarí 

frá kl. 7:30 -15:00. 

Íslensku kunnátta skilyrði og 
ekki yngri enn 20 ára. 

Uppl. sendist á : sveinsbakari@sveinsbakari.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara   

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna
þjónustu

Grunnskólar

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Hörðuvallaskóla   

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla   

· Húsvörður í Vatnsendaskóla   

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla   

· Kennari í Kópavogsskóla  

· Tónmenntakennari í Salaskóla   

· Sérkennari í Smáraskóla   

· Sérkennari, þroskaþjálfi í Álfhólsskóla   

· Skólaliði í Kópavogsskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór  

· Deildarstjóri Læk  

· Deildarstjóri í leikskólann Fífusölum   

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Fífusalir   

· Leikskólakennari í Arnarsmára   

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari í Dal   

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp

· Leikskólasérkennari á Kópahvol  

· Leikskólasérkennari á Efstahjalla

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka  

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Sólhvörfum  

· Starfsfólk í Núp  

· Starfsmaður sérkennslu í Læk   

· Stuðningsfulltrúi í Kópastein   

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk 

· Starfsmenn óskast í Austurkór heimil fyrir 
fatlaða  

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

Lögreglufulltrúar Héraðssaksóknari Reykjavík 201808/1530
Ráðgj., snemmtæk atferlisíhlutun Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201808/1529
Ráðgjafi, snemmtæk íhlutun Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201808/1528
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201808/1527
Lektor í íslensku nútímamáli Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201808/1526
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild Reykjavík 201808/1525
Verkefnastjóri sýninga Listasafn Íslands Reykjavík 201808/1524
Móttöku- og þjónustufulltrúar Listasafn Íslands Reykjavík 201808/1523
Sálfræðingur Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201808/1522
Fjármálastjóri Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201808/1521
Kennari í tölvunar-/upplýsingafr. Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201808/1520
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201808/1519
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201808/1518
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201808/1517
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201808/1516
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201808/1515
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Kópasker 201808/1514
Starfsmenn í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201808/1513
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201808/1512
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201808/1511
Verkefnastjóri á skrifstofu Tilraunast. HÍ í meinafræði að Keldum Reykjavík 201808/1510
Sjúkraliði Landspítali, Landakot Reykjavík 201808/1509
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Húsav./Þórsh. 201808/1508
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201808/1507
Hjúkrunarfr., geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201808/1506
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201808/1505
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201808/1504
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201808/1503
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201808/1502
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201808/1501
Hreyfistjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201808/1500
Sérfræðingur í rannsóknadeild Hagstofa Íslands Reykjavík 201808/1499
Sérfr. í líkanagerð og greiningum Hagstofa Íslands Reykjavík 201808/1498
Vefstjóri Samgöngustofa Reykjavík 201808/1497
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201808/1496
Verkefnastjóri á Þjónustuborði Háskóli Íslands Reykjavík 201808/1495
Aðjúnkt Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201808/1494
Starfsmenn í línþjónustu Landspítali, þjónustudeild rekstrarsv. Reykjavík 201808/1493
Ljósmóðir Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík 201808/1492
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201808/1491
Ljósmyndari Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201808/1490
Verkefnastjóri Stofnun rannsóknasetra HÍ Stykkishólmur 201808/1489
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201808/1488
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201808/1487
Verkfræðingur Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201808/1486
Stjórnarráðsfulltrúi Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201808/1485
Hjúkrunarfr. í dagvinnustarf Landspítali, blóð- og krabbam.lækn. Reykjavík 201808/1484
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201808/1483
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201808/1482
Iðjuþjálfar Landspítali, bráða- og geðdeildir Reykjavík 201808/1481
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, blóð- og krabbam.lækn. Reykjavík 201808/1480
Sálfræðingur á geðsviði Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201808/1422

Vélavörður óskast 

Vélavörð vantar á Hörð Björnsson ÞH,  
vélastærð 738 kw.

Gert er út á línu með beitningarvél. 

Upplýsingar í síma: 866-6959/864-0037 
eða heimir@gpg.is / utgerd@gpg.is



Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is 

Ráðgjafar á Stuðla
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarfi svo sem í 
ART (agression replacement training)? Um er að ræða tvær 
100% stöður í vaktavinnu. 

Starfssvið
Starfið felst m.a. í:

samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæð- 

 

Hæfnikröfur

starfi, t.d. í meðferðar-, tómstunda- eða íþrótta- 
starfi.

 
nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðumanns 
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru 
skv. kjarasamningum SFR og ríkisins.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að fá hjá  
Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800  
eða funi@bvs.is

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

Ritari forstjóra
Um er að ræða 50% starfshlutfall 
og er um framtíðarstarf að ræða.

Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, skipulagður, hafa 
góð tök á íslensku í ræðu og riti, búa yfir sveigjanleika, 
víðtækri tölvuþekkingu og góðri hæfni í mannlegum  
samskiptum.

Starfið felst meðal annars í almennum ritarastörfum, undir-
búningi funda, umsjón með skrifstofuvörulager auk ýmissa 
verkefna sem til falla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar.

Staðan er laus og er æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg Gunnarsdóttir,  
mannauðsstjóri  gudbjorg@reykjalundur.is eða í síma  
585 2143.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2018 og umsóknarform  
má finna á heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Nánari upplýsingar

Veitingastaðurinn Blik Bistro Mosfellsbæ

MATREIÐSLUMAÐUR
Erum að leita eftir matreiðslumanni í fullt starf.

Um er að ræða skemmtilega vaktavinnu og leitum við 

eftir vönum einstaklingi með metnað til að leggja sitt af 

mörkum að gera góðan veitingastað enn betri. 

Getum einnig bætt við okkur matreiðslumönnum í hlutastarf og íhlaupavinnu.

www.blikbistro.is

Ferilskrá skal senda á netfangið: gunnar@golfmos.is 

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum
starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum. Lágafellsskóli
í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda
Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tvei-
mur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi
skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Umsjónarkennarastaða á miðstigi, 100% starfshlutfall.
Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfshlut-
fall. Kennslugreinar íslenska og náttúrufræði. Tímabundin
staða til árs vegna leyfis.
Íslensku- og stærðfræðikennsla á unglingastigi,
60% starfshlutfall.

Einnig vantar okkur:
Leikskólakennara til starfa á 5 ára deildum Höfðabergs. 
Starfshlutfall 100%. Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa
verða aðrar umsóknir skoðaðar.
Skólaliða í Höfðaberg. Vinnutími 07:50 - 13:00.
Stuðningsfulltrúa í 55% -100% starfshlutfall.
Frístundaleiðbeinendur.  Vinnutími frá 13:00 -16:00/17:00.
Möguleiki á starfi einstaka daga.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is.
Einnig veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri upplýsingar
í síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt
á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Varmárskóli Mosfellsbæ – leitar að þér!
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda
uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur bygging-
um, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi.
    
Laus störf til umsóknar:
Skólaliði/gangavarsla (70-100% framtíðarstaða)
Aðstoðarmatráður/skólaliði í mötuneytiseldhús
(65%) framtíðarstaða.
Frístundaleiðbeinandi (hlutastarf). Í frístundaselinu er
um  hlutastörf að ræða og vinnutími frá kl.13:00 – 17:00.
Möguleiki er á styttri vinnutíma og að vinna staka daga.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.warmarskoli.is. Einnig veitir Þórhildur Elfarsdóttir
skólastjóri upplýsingar í síma 863-3297. Upplýsingar um
Frístundastarfið veitir Ragnar Karl Jóhannsson í síma 847
4778.Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
thorhildur@varmarskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 24. ágúst 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.
MAX1 | Vélaland leitar að kraftmiklu starfsfólki á 
glæsilega starfsstöð við Dalshraun 5 í Hafnafirði.

Við leitum að starfsfólki í móttöku við ráðgjöf til 
viðskiptavina varðandi þá fjölbreyttu þjónustuþætti 
sem MAX1 | Vélaland býður upp á. Við viljum 
starfsfólk með framúrskarandi þjónustulund, gilt 
bílpróf og almenna tölvuþekkingu. Í Dalshrauni 
starfar samheldinn hópur við fjölbreytt verkefni í 
nýuppgerðu húsnæði með frábærri vinnuaðstöðu. 
Sæktu um í dag!
 
Vinnutími er frá 8:00-17:15 alla virka daga og 
einstaka laugardaga frá 09:00-13:00
 
Komdu í okkar góða hóp – Sendu inn umsókn!
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst.  

Viltu vinna á líflegum 
vinnustað með góðu 
fólki og góðu kaffi?

bílaverkstæði

SAMGÖNGU- OG 
SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTI 

VERKFRÆÐINGUR
Auglýst er laust starf verkfræðings hjá  

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu

Helstu verkefni lúta að vinnu við stefnumótun og 
áætlanagerð, verkefnastjórnun samgönguáætlunar, 
gerð og eftirfylgni þjónustusamninga og greiningar-
vinna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 samgönguverkfræði er kostur 

 
 og áætlanagerð

 
 framsetningu gagna

 
 og jákvæðni

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 

verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst nk. 

umsóknarfrestur rennur út.

www.ruv.is

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

Fréttamaður
Fréttastofa
Fréttastofa RÚV leitar að fréttamanni í 100% starf 
á vöktum. Starfið felur í sér að afla frétta, vinna þær 
og miðla þeim í útvarpi, sjónvarpi og á vefnum RÚV.
is. Við leitum að metnaðarfullu og sjálfstæðu fólki 
með fjölbreyttan bakgrunn, sem á auðvelt með að 
vinna í hópi, hefur góða framsögn og er vel ritfært. 
Vinnuumhverfi RÚV er kraftmikið, skapandi og 
metnaðarfullt. Þar starfar fjölbreyttur hópur fólks 
með mikla reynslu og þekkingu.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst 2018. 

Nánari upplýsingar og skil umsókna er á 
www.umsokn.ruv.is

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

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

 28 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 1 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Are you looking for an opportunity to make a real difference in people‘s lives through product design? 

At Össur, a passionate commitment to innovation and quality has been driving successful patient outcomes for 

decades. Our mission is to improve people’s mobility by listening to people’s needs and pushing the boundaries of 

technology.  

We’re on the hunt for exceptional new talent to join our Design Center team. We want that extra something that makes 

you stand out from a crowd of great designers. As a part of R&D, the Design Center is responsible for product aesthetic 

design, usability and packaging for the Össur portfolio. We believe that design can and should make things better for 

people, business and the world.

QUALIFICATIONS
• Proficiency in 3D modeling application such as SolidWorks: 

CAD surfacing knowledge is required.

• University degree in line with responsibilities of the function. 

Preferably a degree in Industrial Design, Engineering or 

equivalent fields.

• Highly proficient in spoken and written English.

• Design approach inspired by the user, and capabilities to work 

closely with research to inform and validate design work.

• Self-driven but able to collaborate well within the team as well 

as engineering and marketing.

• Strong communication skills: Verbal and written presentation, 

concept development, physical 3D model building. Strong 

sketching ability is considered a strong benefit.

CAD Specialist Designer

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends on August 20th, 2018.

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

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
• Responsible for the CAD of products and components of 

products in line with the product development plan.

• Responsible of bringing a product through the process of 

conceptual design, from initial idea to commercial launch 

in global markets.  

• Works closely with other departments and external parties 

around the globe, participating in cross-functional product 

development teams.

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 



GGAARÐRÐAATTTAAA MMI 52I 525 8508500 GARRDABAERABA .IS

ÚTBOÐ
Garðabær, HS Veitur hf., Veitur ohf., 
Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR) og Míla ehf. 
óska eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Austurhluti 1. áfangi – 
Gatnagerð og lagnir

Verkið felst í nýbyggingu gatna, bílastæða, 
gangstétta og stíga. Verktaki skal einnig 
annast alla vinnu við lagnir veitufyrirtækja á 
svæðinu.

Verkinu skal lokið fyrir 31. desember 2019.

Helstu magntölur eru:
Gröftur      6.000 m3
Klapparskering     8.200 m3
Fylling og burðarlög  68.000 m3
Fráveitulagnir   10.000 m
Hitaveitulagnir     3.000 m
Vatnslagnir     3.900 m
Strenglagnir – rafstrengir   5.900 m
Ljósastólpar          99 stk.
Ídráttarrör     1.100 m
Fjölpípur   26.000 m
Gröftur fyrir frárennslislögnum 20.000 m3
Jarðvinnusnið     7.000 m
Losun á klöpp í skurðum 11.000 m3

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá EFLU 
verkfræðistofu, frá og með mánudeginum 
13. ágúst 2018, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, 
föstudaginn 31. ágúst 2018, kl. 14.00 
að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

EFLA
Höfðabakka 9  -  Sími 412-6000

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

Við bjóðum uppá:
www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU:
Vinnubátur hannaður fyrir skelrækt.

Um er að ræða áltvíbytnu, 10 mtr á lengd og 4,5 á breidd búin 
tveimur Cummins vélum, jet drifi og nýjum krana. Báturinn er 
mjög stöðugur og með gott dekkpláss.

Ræktunarleyfi fyrir krækling á þremur stöðum í Hvalfirði geta 
fylgt með, auk þess ræktunarbúnaðar sem þar er.

Einnig til sölu Polar Cirkel vinnu-plastbátur með 60 ha Yamaha 
mótor, með púlti og stýri. Ber mikið og er úr svörtu plasti sem 
þolir mikið slark. 

Bátarnir eru staðsettir á Akranesi. 

Frekari upplýsingar veitir:  
Jóhann Ólafsson  lögg fasteigna-fyrirtækja og skipasali.   
johann@vidskiptahusid.is

HH Ráðgjöf Fjarðargata 13 - 15 220 Hafnarfjörður Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í 
samstarfi landanna þriggja geta sótt um styrki
til samstarfsverkefna á eftirfarandi sviðum
ferðaþjónustu:

· Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
· Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
· Til þekkingarheimsókna og miðlunar

gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila
· Til gæða- og umhverfismála innan

ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund 
danskar krónur, eða að hámarki 50% 
kostnaðaráætlunar.

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna 
að samstarfsverkefnum sem varða tvö af 
löndunum þremur hið minnsta. Hámarksstyrkur
á hvern einstakling er 1.000 danskar krónur 
vegna ferða milli Íslands og Grænlands annars 
vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða 
eftirtaldra:

·  Skóla
·  Íþróttahópa
·  Tónlistarhópa
·  Annars menningarsamstarfs

Styrkir frá NATA
Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

www.nata.is nata@industry.fo

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og 
á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna 
ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og 
tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar 
sem þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.
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Útboð vegna stækkunar og breytinga á leik-
skólanum Álfheimum á Selfossi 2018-2020 

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna 
stækkunar og breytinga á leikskólanum Álfheimum á Selfossi í 
samræmi við útboðsgögn.  Fyrirhugað er að byggja við leikskólann, 
eina byggingu til suðurs og aðra til norðurs með ólíkum lokadag-
setningum. Báðar viðbyggingarnar eru á einni hæð. Auk þessa 
skal gera breytingar á núverandi húsnæði og stækka og breyta lóð 
leikskólans.  Framkvæmdatími er fyrirhugaður frá september 2018 
til júlí 2020.

Núverandi húsnæði leikskólans er 518,7 m2 að stærð.
Stærð viðbygginga er áætluð 109,4 m2 og 493 m2, samt. um 603m².
Heildarstærð lóðar er um 6.990 m2.
Stærð leiksvæðis eftir stækkun og breytingar er áætlað 5.810 m2

Útboðsgögn verða afhent á stafrænu formi (.pdf) með tölvupósti 
frá og með fimmtudeginum 16. ágúst 2018.  Beiðnir um afhendingu 
útboðsgagna skulu sendar á netfangið utbod@arborg.is þar sem 
fram koma upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer bjóðanda 
auk upplýsinga um tengilið.  Tilboðum skal skilað eigi síðar en  
5. september 2018 kl. 11:00 í samræmi við upplýsingar í útboðs 
gögnum.

Leyfi til veiða á sæbjúgum 
fiskveiðiárið 2018/2019

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um leyfi til veiða á  
sæbjúgum fiskveiðiárið 2018/2019, sbr. reglugerð nr. 
795, 30. ágúst 2013, um veiðar á sæbjúgum, með síðari  
breytingum.

Sækja skal um veiðileyfi í UGGA, upplýsingagátt  
Fiskistofu og skulu fylgja umsókninni upplýsingar um 
veiðar umsækjenda á sæbjúgum þrjú síðustu fiskveiðiár 
og samningur um vinnslu á sæbjúgum í landi eða jafn-
gild yfirlýsing þegar um eigin vinnslu er að ræða.

Umsóknarfrestur er frá 14. ágúst til og með 20. ágúst 
2018.

Skemma til sölu, t.d. gripahús, hesthús, 
vöruskemma, vélaskemma.

Stálgrindahús, yleiningar úr stáli, stærð 20 m x 7 m (140 fm).
100 mm þykk einangrun, glerull, 10 óopnanlegir gluggar, loftræsting.
Grunn- og sökkulteikning, stærri hurð 1,8 m breið, þakrenna. 
Stödd í 40 f. gámi í Eyjafirði.
Verð; 8,2 milj án vsk, s. 8638810, netf: idavellir@hotmail.com

JÓNSHÚS
FÉLAGSMIÐSTÖÐ FYRIR ELDRI BORGARA
HÚSNÆÐI FYRIR
SNYRTIFRÆÐING / SNYRTISTOFU

Garðabær auglýsir húsnæði til leigu fyrir snyrtifræðing / snyrtistofu í Jónshúsi, félagsmiðstöð 
fyrir eldri borgara, Strikinu 6, Sjálandshverfi í Garðabæ. Gólfflötur húsnæðis: 15,4 m2. 

Áhugasamir aðilar skulu skila upplýsingum um sig og væntanlegan rekstur í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ eigið síðar en kl. 12:00 á hádegi, 
föstudaginn 31. ágúst 2018.

Nánari upplýsingar og gögn eru á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

GARÐAGARÐAÐATORGITORGITORGITORG 7  7  ••7 SÍMSÍMI  525 85008 •  GARDARDABAER.ISSSS

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Með þér alla leið

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús
Staðsteypt hús á einni hæð
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými
Mikil lofthæð og stórir gluggar 3 herb.,
stórt þvottahús og geymsluloft
Frágengin lóð, verönd og pottur

75,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Austurkór 139

s. 899 1178

203 Kópavogur

Penthouse íbúð - Glæsilegt útsýni 
Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð 
á tveimur hæðum 
Stórar stofur og hátt til lofts
Svalir í suð-vestur

Tilboð óskast

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7. hæð
Frábært útsýni til sjávar og fjalla
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg
Stórar y rbyggðar suður svalir
og líka austursvalir 
Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur

52,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hrísmóar 1

s. 773 6000

210 Garðabær

Mjög vel skipulögð 115,5fm 4-5 herbergja
enda íbúð á 2 hæð með suð/vestur svölum
Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað, þvottahús 
og geymslu

53,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 63

s. 780 2700

101 Reykjavík

473,3 fm einbýli í algjörum s r okki 
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 
Mjög fallegur garður og útsýni y r tjörnina
Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl 
árið 2002. Tvöfaldur bílskúr 
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb./snyrtingar
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir
Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

73,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög falleg 76,7fm íbúð á 2 hæðum með 
afgirtri verönd
Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, borðstofu, 
stofu, herbergi, baðherbergi og þvottahús 
Eignin er laus til afhendingar strax

38,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur

s. 780 2700

105 Reykjavík

Vel skipulögð íbúð á 4 hæð í fallegu húsi
við Framnesveg 27
4ra herbergja 118 fm
Góðar útsýnissvalir
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 
og alla helstu þjónustu

54,0 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 27

s. 899 5856

101 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 79,8 fm 
3 herb. íbúð í kjallara með sérinngangi 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Eignin er lítið niðurgra n 
Frábær staðsetning

41,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hávallagata 13

s. 780 2700

101 Reykjavík

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr 
á veðursælum stað í Foldahver  
Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð
Fallegur garður við grænt svæði 

tsýni y r borgina 
g g

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 

83,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Funafold 24

s. 773 6000

112 Reykjavík

Falleg 76 fm 3ja herbergja íbúð
2. hæð
Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja 
endaíbúð FMR 129,8 fm
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm
Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi
Útgeng út á suðvestur svalir

g g g

Öll rýmin mjög rúmgóð og björt
g g

58,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 6

s. 845 8958

103 Reykjavík



569 7000 Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

.

Verð: 48,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 12. ágúst kl. 14:00 - 15:00

Fallegt einbýli á einni hæð
Samtals 213 fm m bílskúr
5 svefnherbergi 
Stórar stofur ásamt sólstofu
Fjölskrúðugur garður
Frábært útsýni

Torfholt Laugarvatni
801 Laugardalur

.

Verð: 69,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 12. ágúst kl. 16:00 - 16:45

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð 
223 fm að stærð með tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd
með heitum potti  -  3 svefnherbergi, 
þar af hjónaherbergi með sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð
Frábær staðsetning í Vogunum

Hvammsgata 3
190 Vogar

Mjög falleg 242,6 fm parhús á 3 hæðum 
með innbyggðum bílskúr
Húsin eru fullkláruð að innan sem utan
Lóð grófjöfnuð að hluta
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara
með sérinngangi 

89,5 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Friggjarbrunnur 17

s. 780 2700

113 Reykjavík

Einbýlishús á einni hæð, 4 svefnherbergi 
Heitur pottur 
Rúmgott þvottahús
Bílskúr

79,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Fannafold 119

s. 775 1515

112 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð
í húsi byggðu 2005 við Ægisgötu 5 
2ja herbergja 65,8 fm
Lyftuhús
Góð staðsetning þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og 
iðandi mannlíf miðbæjarins

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Ægisgata 5

s. 899 5856

101 Reykjavík

901,2 fm atvinnuhúsnæði á góðum
stað í Reykjanesbæ 
Góð aðkoma
Möguleiki á að leigja út mörg 
mismunandi iðnaðarbil sem gætu 
hentað undir ýmsa atvinnustarfsemi

75,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Bakkastígur 10

s. 778 7272

735 Reykjanesbær

Íbúðin sem er einstaklega glæsileg 
skráð FMR 97,5 fm. Vandað hefur verið
til hönnunar og efnisval.
Innanhúss hönnun Berglind Berndsen og
Helga Sigurbjarnardóttir. Innréttingar í
eldhúsi og á baði taka mið af sérbýli
Öll rýmin mjög rúmgóð í lyftuhúsi

g

54,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 8

s. 845 8958

210 Garðabær

Vel skipulögð íbúð á 4 hæð viðm
Lækjasmára 4 3ja herbergja 95 fm
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla
og alla helstu þjónustu

45,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 4

s. 899 5856

201 Kópavogur

Stór íbúð með aukaherbergi í risi 
Geymsla í kjallara 
Endurnýjuð íbúð
Alls 135,4 fm

57,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Eskihlíð 16b

s. 775 1515

105 Reykjavík

Steinsteypt hús byggt árið 1990 á Ásbrúar-
svæðinu 2548 fm. Húsið stendur á 1678 
fm malbikaðri leigulóð. Búið er að teikna
upp 14 herbergi ásamt salernum, sturtum
og sameiginlegri aðstöðu. Eignin er laus til
afhendingar. Góð eining til útleigu á herb. 
þar sem vöntun er mikil á svæðinu.

45,0 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Klettatröð 6

s. 899 5856

262 Ásbrú

Mjög sjarmerandi 164,5 fm einbýlishús á
þremur hæðum á þessum fallega stað í 
lítlilli botnlangagötu
Fallegur suður garður með miklu útsýni 
Vel staðsett eign í göngufæri við miðbæ 
Hafnarfjarðar, Hellisgerði og Víðistaðatún

61,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Brunnstígur

s. 780 2700

230 Hafnarfjörður

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum

Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig
pallur til norðurs
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 
Einstakt tækifæri til að eignast 
notalegt sérbýli Laus strax

57,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Brattholt 6A 

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað
Eignin er alls um 250 fm með stórri sólstofu 
Góð stofu og eldhúsrými, 5-6 svefnherbergi
Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður 
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

89,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Þrastarlundur 9

s. 899 1178

210 Garðabær

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 199,6 fm
einbýlishús ásamt 26,7 fm bílskúr, 
samtals : 226,3 fm 
Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, eldhús, 
borðstofu, tv stofu, 2 baðherbergi, 4 herbergi 
og hjónaherbergi með fataherbergi

128,5 millj.Verð :

Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Barðaströnd

s. 780 2700

170 Seltjarnarnes

Jón Rafn Valdimarss. 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Opið hús mán. 13. ágúst kl. 17:00 - 17:30



 Lyftuhús

 Flottur sundlaugargarður

 Stór stofa/borðstofa/eldhús

 2-3 svefnherbergi 2 baðherbergi

 Rétt hjá La Zenia Boulevard

 Fjölmargir golfvellir í næsta nágrenni

 Stutt á strönd

 Jarðhæð með sér garði

 Miðhæðir með stórum svölum

 Efsta hæð með stórum svölum og sér þaksvölum

Verð frá 157.000 Evrum + kostn. (Ikr. 19.600.000 + kostn.)

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR Á SPÁNI
FRÁBÆR STAÐSETNING – FÍN VERÐ

Aðalheiður Karlsdóttir
löggiltur fasteignasali

adalheidur@spanareignir.is
sími: 893 2495

Ármúli 4-6, Reykjavík

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Skeiðarás 8
10 GARÐABÆR

Snyrtilegt ný málað, mikið endurnýjað húsnæði. Skiptist 

í 151,1fm sal, með innkeyrsluhurð með gluggum í enda 

STÆRÐ: 201,5 fm IÐNAÐUR      HERB: 5

43.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Tangabryggja 18-22
110 REYKJAVÍK

Glæsilegar íbúðir, afhendast með gólfefnum á öllum 

STÆRÐ:  91,9-115,8fm FJÖLDI        HERB: 3-5

54.9-57.9M
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Andarhvarf 6a
203 KÓPAVOGUR

parket á gólfum. Garður gróinn.

STÆRÐ: 247,4 fm PARHÚS      HERB: 6

97.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Tjarnarból 17
170 SELTJARNARNES

STÆRÐ: 180 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

79.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Aratún 7
210 GARÐABÆR

-

STÆRÐ: 74,9fm EINBÝLI       HERB: 6

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignsali

Laxatunga 179-185
270 MOSFELLSBÆR

LIND Jón G. Sandholt jr. 
-

tungu 179-185.

heild sinni 203,4 m2. þar af 36,9 m2 bílskúr.

með aðdráttalinsu, styður 30 ramma á sek. í 
 

eiginleikum. 

 
 

STÆRÐ: 203,4 fm RAÐHÚS    HERB: 4

79.9-82.9M
Heyrumst
Jón   777 2288
Í námi til lögg.fasteignasala

Austurströnd 8
170 SELTJARNARNES

-

STÆRÐ: 123,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

66.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Hraunbær 109A
110 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 61,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

32.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

SÝNUM SAMDÆGURSBÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    13. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    13. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    13. ágúst 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    12. ágúst 14:00 – 14:30 

OPIÐ HÚS    13. ágúst 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    14. ágúst 17:30 – 18:00



Skógarvegur 12 – 3ja herb. 

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 17:00 - 18:00.  Sérlega falleg 
3ja herbergja íbúð í nýlegu viðhaldsléttu húsi í Fossvoginum.  
Hjónasvíta og rúmgott gesta/barnaherbergi.  Stofa og eldhús 
í björtu opnu rými, suðursvalir. Húsið er lyftuhús og stæði í 
bílageymslu fylgir. Laus fljótlega. Verð 67,7 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Ragnar, ragnar@heimili.is  s: 774-7373

Ragnar  
Þorgeirsson
S: 774-7373

Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Tvær íbúðir undir sama þaki !
Glæsilegt 120 fm heilsárshús
21 fm bátaskýli niður við vatn
7 svefnherbergi með gestahúsi
Heitt og kalt vatn, heitur pottur
Rúmlega 5000 fm eignarland

Tilvalið fyrir stórfjölskyldu 
eða fyrirtæki

Skógarás 3 
Indriðastaðir í Skorradal

Verð : 42,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Jörð á höfuðborgarsvæðinu
Til sölu er jörðin Óskot í Mosfellssbæ 

ef viðunandi tilboð fæst. 

Jörðin sem er  132,8 ha. að stærð  er á mörkum Reykjavíkur og 
Mosfellsbæjar og liggur að Hafravatni,  Langavatni  og Úlfarsá.   
Óskot  er í ca. 2 km. fjarlægð frá hringtorgi á Hólmsheiðarvegi í 
Úlfarsárdal og ca. 15 km. frá Lækjartorgi. 

Jörðin bíður upp á ýmsa möguleika og er t.d.  tilvalin langtíma-
fjárfesting.

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina  á heimasíðu 
fasteignasölunnar: www.fasteignsnae.is

Fasteignasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, lögmaður og  löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: www.fasteignsnae.is

TIL SÖLU FALLEGT GISTIHEIMILI Í GLÆSILEGU 

HÚSI Á BESTA STAÐ Í REYKJAVÍK

Upplýsingar veitir Snorri Björn Sturluson fasteignasali / lögmaður 

í síma 699-4407 eða snorri@domusnova.is

   “THOR GUESTHOUSE” OG ER ÞAÐ STAÐSETT 

   VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG 16.

  GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Sími 527 1717 - www.domusnova.is

 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. 


