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Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum stjórnanda til að leiða þjónustu- og þróunarsvið Hafnarfjarðarbæjar. Um er að ræða
nýtt stoðsvið innan sveitarfélagsins sem ber ábyrgð á þjónustuferlum og þróun þeirra, stafrænum umbreytingum og rafrænni 
stjórnsýslu. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra. Undir sviðið heyra þróunar- og tölvudeild, þjónustuver, rafræn stjórnsýsla, 
samskiptamál, menningar- og markaðsmál og söfn bæjarins. Á sviðinu munu starfa um 30 starfsmenn. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
rekstri og stýringu sviðsins ásamt þróun rafrænnar þjónustu. 

Um er að ræða spennandi starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri til að þróa nýtt svið þjónustu- og þróunar, innleiða nýja ferla og 
hagnýta upplýsingatækni við innri og ytri þjónustu Hafnarfjarðarbæjar.

SVIÐSSTJÓRI ÞJÓNUSTU- OG ÞRÓUNARSVIÐS

Hafnarfjörður er þriðji stærsti bær landsins með tæplega 30.000 íbúa og 1800 starfsmenn. Framsækið sveitarfélag sem 
byggir á fjölskylduvænu umhverfi, fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun kostur

• Reynsla af stjórnun með mannaforráð er skilyrði 

Helstu verkefni
• Stefnumótun í þjónustuveitingu 

Hafnarfjarðarbæjar

• Innleiðing þjónustuþróunar og notendamiðaðrar 
hönnunar 

• Þróun og efling stafrænna þjónustuleiða

• Daglegur rekstur, skipulag og umsjón með 
starfsemi sviðsins

• Samstarf við önnur svið sveitarfélagsins

Nánari upplýsingar veitir:

Áslaug Kristinsdóttir, 
aslaug@hagvangur.is

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið. Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni, 
sköpunargleði og hraða í vinnubrögðum. 

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 
2019.

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2019.

Sækja skal um starfið á vef Hafnarfjarðar  
https://radningar.hafnarfjordur.is

• Haldgóð reynsla af þjónustustýringu og mótun 
þjónustumarkmiða

• Reynsla og þekking á stafrænum lausnum 

• Reynsla af samstarfi þvert á ólíkar 
skipulagseiningar

• Reynsla af þjónustuþróun og notendamiðaðri 
hönnun 

• Reynsla af þróun og innleiðingu nýrra ferla

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð 
félagsleg færni

• Leiðtogafærni, skipulagshæfileikar og drifkraftur 
í starfi

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita 
framúrskarandi þjónustu
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atvinna@mbl.is • Sölufulltrúi •  Richard Richardsson, richard@mbl.is, 569 1391 

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Dohop leitar að markaðsstjóra félagsins á Íslandi til þess að hjálpa félaginu að vaxa og dafna á íslenska  
markaðnum. Markmiðið er að fjölga notendum sem leita að flugi, hótelum og bílaleigubílum og bóka á Dohop. 
Einstakt tækifæri fyrir þá sem sem eru tilbúnir að takast á við þær áskoranir sem því fylgja.

Markaðsstjóri

Markaðsstjóri Dohop á Íslandi þarf að:

• Hafa reynslu sem nýtist í starfi, t.d. reynslu af 
markaðsmálum hjá netfyrirtæki.

• Hafa gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

• Hafa yfirgripsmikla þekkingu á mælanlegri markaðs-
setningu á netinu og viðeigandi tólum, t.d. Google
Ads, Analytics, Facebook, Twitter o.s.frv.

• Kunna að gera áætlun um mælanlega markaðssetn- 
ingu, setja hana fram skilmerkilega í kynningu og 
töflureikni, hrinda henni í framkvæmd og hafa vilja og
úthald í að fylgja henni eftir þar til árangri er náð.

• Vera hugmyndaríkur, drifinn, ákafur, fullur eldmóði  
og hafa metnað til þess að skara framúr.

• Góð laun eru í boði ásamt frábæru starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til 8. apríl 2019. 

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilsskrá 
á jobs@dohop.com. 
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 30. apríl 2019.

Nánari upplýsingar veitir Davíð Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Dohop, davidg@dohop.com.

  Rafvirkjar 
Straumvirki ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja 
eða rafvirkjanema til starfa. 
Framtíðarvinna. Næg verkefni framundan. 

Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar 
á netfangið straumvirki@simnet.is 

Lögfræðingur á sviði
sveitarstjórnar- og byggðamála

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu 

lögfræðings á sviði sveitarstjórnar- og byggðamála til afleysinga í eitt ár.

Helstu verkefni eru m.a. vinna við gerð lagafrumvarpa, afgreiðsla stjórn- 

sýsluverkefna og umsjón frumkvæðismála gagnvart sveitarfélögum, 

umsjón með samningu reglugerða og endurskoðun þeirra, aðkoma

að gerð samninga, þátttaka í starfshópum á verkefnasviði skrifstofunnar, 

m.a. varðandi stefnumótun, samskipti við stofnanir, Alþingi og almenning.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.

• Mjög góð þekking á stjórnsýslurétti.

• Þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg.

• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og ensku.

• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli kostur.

• Þekking á áætlunargerð æskileg.

• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.

• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar.

Um er að ræða fullt starf, tímabundið til eins árs. Athygli er vakin á því að 

í samræmi við byggðastefnu stjórnvalda er starfið auglýst án staðsetningar. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, mannauðsstjóri, í síma 545 8200.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 15. apríl nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi 

– starfatorg.is. Þar má einnig finna nánari 

upplýsingar um starfið.

CONSULAR  
ASSISTANT  
(summer/part time) 

SECURITY GUARD 
(summer/full time) 

SECURITY GUARD 
(permanent/full time) 

Sendiráð Bandaríkjanna leitar að einstak-
lingum í tímabundin og framtíðar störf. 
Umsóknarfrestur er til 7 apríl, 2019.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
sendiráðsins:  
http://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking 
individuals for temporary and permanent 
positions. The closing date for these positi-
ons is April 7, 2019. Application forms and 
further information can be found on the 
Embassy’s home page: http://is.usem-
bassy.gov/embassy/jobs/ 

Applications must be submitted through 
Electronic Recruitment Application (ERA) 

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Salaskóla
Eðlis- og efnafræðikennari í Salaskóla
Kennarar í Kópavogsskóla
Kennari í nýsköpun og tækni í Salaskóla
Leiklistarkennari í Kársnesskóla
Samfélagsfræðikennari í Salaskóla
Tónmenntakennari í Salaskóla
Umsjónarkennari í Kársnesskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Efstahjalla
Leikskólakennari í Efstahjalla
Sérkennari í heilsuleikskólann Fífusali
Velferðarsvið
Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúadeild
Sumarstörf fyrir ungmenni með fötlun

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Lífeyrissjóður starfsmanna 

ríkisins (LSR) er elsti 

lífeyrissjóður landsins, en 

upphaf sjóðsins má rekja aftur 

til ársins 1919 þegar fyrsti 

eiginlegi lífeyrissjóðurinn varð 

til hér á landi. LSR fagnar því 

100 ára afmæli á árinu 2019. 

LSR er stærsti lífeyrissjóður á 

Íslandi. Hann starfar í þremur 

deildum, A-deild, B-deild og 

séreign. Eignir til ávöxtunar eru 

900 milljarðar kr. 

Að jafnaði greiða 32.000 

sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins. 

Á árinu 2018 fengu 24.000

sjóðfélagar greiðslur frá

sjóðnum, samtals 58 milljarða 

kr.

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/13204

Menntun og hæfni:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Leiðtogahæfileikar og lipurð í samskiptum

Haldbær þekking á eignastýringu og lífeyrissjóðakerfinu

Víðtæk reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun

Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun 

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

Umsóknarfrestur

3. apríl

Ábyrgð og starfssvið:
Yfirumsjón með rekstri sjóðsins

Stefnumótun í samráði við stjórn

Tryggir að unnið sé eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar og 

samþykktum sjóðsins

Samskipti við hagaðila

Erlend samskipti

Stjórn LSR óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra fyrir sjóðinn.  

Áhersla er lögð á að framkvæmdastjóri hafi leiðtogahæfni, reynslu af rekstri og þekkingu á íslenska lífeyrissjóðakerfinu.

Verkefnastjórar óskast á skrifstofu 
framkvæmda- og viðhalds

Ertu með

FRAMKVÆMDIR
     á heilanum?

Umhverfis- og skipulagssvið leitar að verkefnastjórum til að sinna margvís-
legum störfum á skrifstofu framkvæmda og viðhalds mannvirkja. Við leitum 
að kraftmiklum einstaklingum í verkefni tengd áætlanagerð, hönnun, útboðum,
framkvæmdum og eftirliti með nýframkvæmdum, samgöngumannvirkjum 
ásamt verkefnum tengdum opnum svæðum og viðhaldi fasteigna. Boðið  
er upp á metnaðarfullt starfsumhverfi og tækifæri til að móta og hafa áhrif
á framtíðaruppbyggingu Reykjavíkurborgar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastýring og umsjón verkefna  

á sviði fasteignaumsýslu.

• Verkefnastjórn við nýframkvæmdir  
og viðhald fasteigna.

• Umsjón og eftirlit með vinnu  
aðkeyptra verktaka og hönnuða.

• Gerð kostnaðar- og  
framkvæmdaáætlana.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tæknigrein sem  

nýtist í starfi eins og verk-, tækni-,  
eða byggingafræði.

• Framhaldsmenntun sem nýtist  
í starfi er kostur.

• Reynsla af kostnaðaráætlanagerð 
er kostur.

• Þekking á vottunarkerfum fyrir 
byggingar er kostur.

• Gott vald á íslensku máli í ræðu  
og riti.

• Frumkvæði og faglegur metnaður.

• Góðir hæfileikar til samskipta  
og samvinnu. 

• Tölvufærni og kunnátta til að nýta 
upplýsingakerfi sem stjórntæki.

Um sviðið 
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) 
gegnir fjölþættu hlutverki í umhverfis-, 
skipulags- og samgöngumálum. Að 
auki stýrir sviðið framkvæmdum og 
viðhaldi og sinnir almennum rekstri 
í borgarlandinu eins og grasslætti 
og snjómokstri. Undir sviðið tilheyra 
lögbundin verkefni byggingarfulltrúa, 
skipulagsfulltrúa, Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur og Bílastæðasjóðs. 

Upplýsingar og umsókn
Sótt er um á www.reykjavik.is/laus-
storf/oll-storf. Laun eru samkvæmt 
samningi Reykjavíkurborgar og við-
komandi kjarafélags. Umsóknarfrestur 
er til 15.4.2019. 

Nánari upplýsingar veitir Ásdís 
Ásbjörnsdóttir mannauðsstjóri USK, 
asdis.asbjornsdottir@reykjavik.is.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ  •  Borgartún 12–14  •  S. 411 11 11  •  usk@reykjavik.is

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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Bókari 
Bókari óskast til starfa í Sóltúni 

Mikilvægt er að viðkomandi þekki til NAV 
fjárhagskerfisins og hafi reynslu af 
bókhaldsstörfum. Unnið er í opnu umhverfi 
þar sem þörf er á góðum samskipta-
hæfileikum og ríkri þjónustulund. 

Fjölbreytt verkefni sem teljast til almennra 
skrifstofu- og móttökustarfa fylgja starfinu.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf 
sem fyrst. Starfshlutfall er samkomulag.  

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna 
Jensdóttir framkvæmdastjóri í síma 5906000 
og Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir í síma 
5906211, netfang annagg@soltun.is 
Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu 
www.soltun.is 

Álnabær
Verslunarstarf

Starfskraftur óskast í verslun okkar 
í Síðumúla 32, Reykjavík.

Vinnutími frá kl. 10-18 eða kl. 13-18  
alla virka daga.

Áhugasamir sendi umsókn á
ellert@alnabaer.is

Áltak leitar að öflugum söluráðgjafa með 
ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf.

Helstu verkefni:
• Móttaka og samskipti við viðskiptavini
• Tilboðsgerð
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Pantanir
• Auk annara tilfallandi verkefna

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Kunnátta á Navision er kostur
• Góð Íslensku,ensku og tölvukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.
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Embætti héraðssaksóknara óskar eftir að ráða 
saksóknarfulltrúa til starfa á saksóknarsviði I. 
Sjá nánar á starfatorg.is

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR

TVÆR NÝJAR OG SPENNANDI STÖÐUR

VEISTU HVER VIÐ ERUM?

Forstöðumaður á sviði ráðgjafar og þjónustu ber ábyrgð á daglegum rekstri þeirra starfseininga sem snúa að þjónustu og sölu.  
Ábyrgðarsvið starfsins lýtur að þjónustu við einstaklinga, fyrirtækjaviðskiptum og sölu. Forstöðumaður ber ábyrgð á að stefnu
félagsins sé framfylgt og að markmiðum sé náð. Forstöðumaður veitir teymum sviðsins leiðsögn og stuðning og er leiðandi í 
framþróun félagsins. Hann er lausnamiðaður, brennur fyrir þjónustu og árangur og hugsar út fyrir boxið.

Forstöðumaður á sviði tjóna og stofnstýringar ber ábyrgð á verkefnum sem snúa m.a. að verðstýringu, afkomugreiningum, 
viðskiptagreind og forvörnum og veitir framþróun þeirra þátta forystu. Hann stýrir og ber ábyrgð á mannauði viðkomandi 
eininga, styður starfsfólk til ábyrgðar og veitir þeim umboð til athafna.

Forstöðumenn fylgja því eftir að unnið sé í samræmi við gildi Varðar og taka virkan þátt í stefnumótun og umbótastarfi innan 
fyrirtækisins. Um er að ræða nýjar stöður forstöðumanna og munu viðkomandi koma mikið að mótun starfs og verkefna.
Forstöðumenn heyra undir framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs.

Vörður sækir fram í leit að kröftugum liðsmönnum í stjórnendateymi fyrirtækisins. Um er að ræða tvö ný störf 
forstöðumanna sem krefjast framúrskarandi samskiptafærni og leiðtogahæfni. Háskólamenntun við hæfi er skilyrði 
og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi er kostur. 

Vörður er ört stækkandi tryggingafélag með um 65 þúsund viðskiptavini um land allt. Við erum öflugur hópur fólks með 
fjölbreyttan bakgrunn á líflegum vinnustað með fjölskylduvæna og heilsueflandi mannauðsstefnu í jákvæðu, nútímalegu og 
verkefnamiðuðu vinnuumhverfi þar sem andi jafnréttis ríkir á öllum sviðum.

Forysta til 
framtíðar 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin. Tekið er á móti umsóknum á vefsíðu Hagvangs þar sem einnig má 
nálgast frekari upplýsingar um starfssvið og kröfur um reynslu og menntun. 

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem ráðgjafi: sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2019

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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ACCOUNTING MANAGER

CCP is looking for an Accounting Manager who will report to the Global 
Controller and will ensure correctness and accuracy of reported financial data.

If you are a Certified Public Accountant or have at least five years’ experience 
in preparing consolidated financial statements, we’d love to hear from you.

•  The challenge and inspiration of ambitious, pioneering projects

•  An opportunity to learn and grow within a diverse international company

•  A multicultural work environment that encourages creativity and innovation

•  An active fun division that hosts regular events

•  An excellent canteen with weekly breakfast and lunch menus, drinks and snacks

•  On-site fitness and shower facilities

•  Annual sports grant

•  A family-friendly work environment with flexible working hours

•  Free on-site doctor, plus other discounted on-site services 

  (hairdresser, massage therapist etc)

What we can offer you

Full description and application at 
www.ccpgames.com/careers
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Smáauglýsingar

Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði til leigu 
Óskað er eftir leigjendum fyrir skrif-
stofuhúsnæði að Hverfisgötu 76, 101 
Reykjavík. Birt stærð er 170,5 fm. Um 
er að ræða fallega og bjarta skrif- 
stofuhæð í traustu steinhúsi. Hæðin 
samanstendur af einum stórum 
vinnusal, rúmgóðri geymslu, tveimur 
rúmgóðum fundarherbergjum, tveim-
ur snyrtingum, forstofu fyrir yfirhafnir 
og rúmgóðu eldhúsi. Gólf eru lögð 
linoleum dúk og veggir nýmálaðir. 
Baðherbergi eru flísalög bæði á gólfi 
og veggjum. Ástand og útlit hæðar-
innar er mjög gott. Lyfta er í húsinu. 
Bílastæðahús er beint á móti húsinu. 
Staðsetning er góð í miðborginni. 
Hús og sameign í allgóðu ástandi. Á 
baklóð eru þrjú sérbílastæði fyrir 
hæðina. Tilboð óskast í leiguna. 
Vinsamlega hafið samband í GSM 
8608886/8604429 

Sumarhús

Sumarhús – Gestahús – 
Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumarhús 
    í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  Setjum niður heita potta og 
   smíðum palla og skjólveggi. 
Áratugareynsla – 
endilega kynnið ykkur málið. 
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn, 
sími 892-3742 og 483-3693, 
www.tresmidjan.is 

Fyrirtæki

Til sölu er lítið handverks- 
fyrirtæki. Eitt sinnar tegundar á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Nánari uppl. í síma: 695 3612 

Fermingar

Fermingargjafir,  
veglegar og varanlegar 
Skartgripir, vönduð armbandsúr, 
vasaúr, silfurmunir og margt fleira. 
Allt á sama stað á verði við allra 
hæfi.  

ERNA 95 ára!  
Skipholti 3 
s. 5520775, www.erna.is 

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga  
Sjá nánar á www.vidur.is 
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,  
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu 
verði. Nýkomnar Eurotec A2 harð-
viðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. 
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf. 
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum 
660 0230 og 561 1122. 

Ýmislegt

Inntökupróf í læknisfræði
í Jessenius Faculty of Medicine 
í Martin, Slóvakíu, verður haldið í MK 
í Kópavogi 3. apríl og í MA á Akureyri 
4. apríl nk. 
Upplýsingar í s. 8201071.
kaldasel@islandia.is 

Veiði

Grásleppuveiðimenn!

Veiðibændur!
Sökk Silunganet fyrir  

veiðar undir ís.
Heimavík ehf

Grásleppunet fyrir nálfellingu,
grásleppunet á pípum fyrir 

handfellingu, flotteinar, 
blýteinar.

S. 892 8655 • 555 6090
heimavik.is

Verkfæri

YRSA 
mekkanískt gullhúðað vasaúr 
Fermingargjöf í -klassískum stíl-, 
verð 17.500,-. 
Mikið úrval af skarti, gjafavöru og 
YRSA Reykjavík armbandsúrum. 

ERNA 
Skipholti 3, s. 5520775  
www.erna.is 

Bílar

38" Toyota Land Cuiser 150 
til sölu 
Ekinn 120 þ.km, nýskráður 06.15 og 
skoðaður 2021. Fox fjöðrun, loft-
læsingar, aukatankur, led kastarar, 
stuðaragrind, kraftkubbur o.fl. 
Verð 9.7 m. kr. Uppl. 6609970. 

Húsviðhald

Tilkynningar

Viðurkenningar
Öldrunarráðs Íslands 20��
Hér með er óskað eftir tilnefningum til viðurkenninga

Öldrunarráðs Íslands. 
Öllum er heimilt að senda inn tilnefningar.
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Fundir/Mannfagnaðir

Grensáskirkja 
Aðalsafnaðarfundur Grensássóknar  
verður haldinn þriðjudaginn 9. apríl kl.
17:30 í safnaðarheimili Grensáskirkju. 
Venjuleg aðalfundarstörf.
Verið velkomin. 

Sóknarnefnd Grensásafnaðar. 

Húsnæði óskast

Húsnæði óskast  
Óskum eftir að taka á leigu 5 herbergja 
íbúðarhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík 

fyrir norskan starfsmann ásamt  
fjölskyldu og hundi.  

Leigutíminn er þrjú ár frá 1. ágúst 2019. 
Öruggar greiðslur og góð umgengni.  

Nánari upplýsingar í síma 5 200 700 
eða emb.reykjavik@mfa.no 

Til sölu

Fyrirtæki til sölu 
Til sölu er innflutningsfyritæki sem selur 
sportvörur bæði í smásölu og heildsölu. 
Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir merkjavöru og 
sérhæfir sig í vörum til sundíþrótta. Einnig 
selur fyrirtækið sérhæfð áhöld og tæki. 
Ársvelta um 60-65 milljónir króna.  

Áhugasamir leggi inn nafn, símanúmer og 
tölvupóstfang á box@mbl.is merkt: ,, E-26510”. 

Raðauglýsingar       

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.

Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

atvinna@mbl.is
Pantaðu pláss fyrir þína atvinnuauglýsingu á
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Landsnet ásamt Veitum óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu jarðstrengs. 

Verkið felst í að leggja 132 kV jarðstreng, Nesjavallalínu 1 (NE1) um 1 km leið 

meðfram Vesturlandsvegi, móts við Lágafell. Samhliða að leggja 33 kV 

jarðstrengi fyrir Veitur.

Ráðgerðar framkvæmdir í þessu verki eru í höfuðatriðum eftirfarandi:

•  Grafa lagnaskurð.

•  Leggja 132 kV jarðstreng Landsnets.

•  Leggja 33 kV rafstreng Veitna.

•  Leggja jarðvír, ídráttarrör, borða og strenghlífar.

•  Fylla að lögnum og yfir lagnir.

•  Ganga frá yfirborði.

•  Nauðsynleg jarðvinna önnur til að ljúka ofantöldum verkliðum.

Nánari upplýsingar er að finna á útboðsvefnum, www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila fyrir þann 17. apríl 2019, kl. 14:00 í gegnum

útboðsvef Landsnets.

JARÐVINNA OG LAGNING

Reykja vík ur borg
Innkaupadeild
Borg artún 12-14, 105 Reykja vík
Sími 411 1042 / 411 1043
Bréfsími 411 1048
Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ártúnsskóli endurgerð lóðar 2019 1. áfangi – 
Jarðvinna, útboð nr. 14455.

• Seljakot endurgerð lóðar 2019 - 1. áfangi – 
Jarðvinna, útboð nr. 14446.

• Sandskipti 2019 Austur (Hverfi 4 – 5), útboð nr. 14389.

• Sandskipti 2019 Vestur (Hverfi 2 – 3), útboð nr. 14486.

• Fossvogsskóli - Endurnýjun þaks 2019,  
útboð nr. 14490.

• Breiðagerðisskóli – Utanhússviðgerðir  
austurhliðar 2019, útboð 14492

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 1, 2 og 3, 
útboð nr. 14357.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 4 og 5, 
útboð nr. 14358.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 6 og 7, 
útboð nr. 14359.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa  
hverfi 8, 9 og 10, útboð nr. 14360.

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

ÚTBOÐ

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á 
þeim sjálfum, sem hér segir: 

Njálsgata 43A, Reykjavík, 50% ehl., fnr. 200-7918 , þingl. eig. Pétur 
Stefánsson, gerðarbeiðandi Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 
fimmtudaginn 4. apríl nk. kl. 14:30. 

Stigahlíð 28, Reykjavík, fnr. 203-1030 , þingl. eig. Guðrún Margrét 
Þrastardóttir, gerðarbeiðandi Sjóvá-Almennar tryggingar hf., 
fimmtudaginn 4. apríl nk. kl. 14:00. 

Stórikriki 4, Mosfellsbær, fnr. 229-8026 , þingl. eig. Gunnlaugur B. 
Ólafsson, gerðarbeiðandi Mosfellsbær, fimmtudaginn 4. apríl nk. kl. 
11:00. 

Þorláksgeisli 1, Reykjavík, fnr. 227-8035 , þingl. eig. Ólafur Snævar 
Aðalsteinsson og Anna Rakel Aðalsteinsdóttir, gerðarbeiðendur 
Þorláksgeisli 1-3, húsfélag og Íbúðalánasjóður, fimmtudaginn 4. 
apríl nk. kl. 10:30. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

29. mars 2019 

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á 
þeim sjálfum, sem hér segir: 

Sandavað 11, Reykjavík, fnr. 227-3282 , þingl. eig. SMERSH ehf., 
gerðarbeiðandi Sandavað 9-11,húsfélag, miðvikudaginn 3. apríl nk. 
kl. 14:00. 

Smiðsbúð 2, Garðabær, fnr. 207-2266 , þingl. eig. Ístraktor ehf, 
gerðarbeiðandi Landsbankinn hf., miðvikudaginn 3. apríl nk. kl. 
13:30. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

29. mars 2019 

Nauðungarsala

�����

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORIK-2019-05 Leiga á veiðirétti fyrir landi Nesjavalla  
- Þorsteinsvík“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á útboðsvef 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 03.04.2019:
https://in-tendhost.co.uk/reykjavikenergy/aspx/Home 

Tilboð verða opnuð á útboðsvef Orkuveitunnar,  
miðvikudaginn 24.04.2019 kl. 11:00.

ORIK-2019-05 30.03.2019

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum  
í útboðsverkefnið:

LEIGA Á VEIÐIRÉTTI 
FYRIR LANDI 

NESJAVALLA - ÞORSTEINSVÍK

Tilboð/útboð

Ríkiskaup 
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á 

utbodsvefur.is 

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur opinberra 
útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og 
reglugerðir um opinber innkaup.  

Raðauglýsingar           569 1100




